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RESUMO 
 

 

Há uma preocupação intrínseca com o desenvolvimento local ou regional. As 
discussões são realizadas no meio acadêmico, empresarial, governamental e não 
governamental. O conceito é amplo e o modo de promover o desenvolvimento é vasto. 
Nesse contexto, o cooperativismo tem se destacado como uma forma de promover 
desenvolvimento, com o poder de transformar o meio, mesmo quando as condições 
não são favoráveis. Ainda que existam algumas cooperativas com desvio dos valores 
cooperativistas, estas não promovem desenvolvimento, além disso, prejudicam a 
credibilidade do cooperativismo. Diante deste cenário, questiona-se: Qual o impacto 
no desenvolvimento local/regional causado por uma cooperativa de crédito nos 
municípios da sua área de atuação e o quanto a cultura organizacional e informacional 
influencia nos resultados das iniciativas propostas pela cooperativa? Para tanto, o 
objetivo da presente pesquisa busca pontuar os aspectos que alavancam uma 
cooperativa de crédito como agente de desenvolvimento frente a diversidades de 
valores e prioridades dos cooperados. A pesquisa tem caráter qualitativo, com 
objetivos exploratórios e descritivos; caracteriza-se como um estudo de caso, no qual 
o objeto é o Sicoob Saromcredi. Para atingir o objetivo proposto, faz-se necessário 
discutir, inicialmente, os conceitos de Desenvolvimento e Integração regional; em 
seguida, destacar o papel da cooperativa de crédito; ressaltar os aspectos da cultura 
organizacional e informacional que podem interferir no cooperativismo; analisar a 
evolução dos dados socioeconômicos da cooperativa Sicoob Saromcredi; identificar 
as cadeias produtivas que foram impactadas pelas ações do Sicoob nesse período; 
identificar acesso aos serviços financeiros para expansão dos negócios; avaliar os 
resultados alcançados com as ações voltadas ao fomento do empreendedorismo e 
melhoria de gestão dos pequenos negócios e avaliar a cultura organizacional e 
informacional das cadeias produtivas. Os resultados do estudo apontaram fomento ao 
ciclo econômico, social e cultural indicando que a cooperativa alavanca o 
desenvolvimento.  
 

Palavras-chave: Cooperativismo. Cultura organizacional e informacional. 
Desenvolvimento local. Desenvolvimento regional. Integração Regional. 
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ABSTRACT 
 
 
There is an intrinsic concern for the local or regional development. The discussions 
are held among academic, business, government and non-governmental. The concept 
is wide and the way to promote development is vast. In this context, the cooperative 
has emerged as a way of promoting development, with the power to transform the 
medium, even when conditions are not favorable. Although there are some cooperative 
with the cooperative shift values, they do not promote development, in addition, 
undermining the credibility of the cooperative. In this scenario, the question is: What is 
the impact on local / regional development caused by a credit union in the 
municipalities of its area of operation and how organizational and informational culture 
influences the results of the initiatives proposed by the cooperative? Therefore, the 
objective of this research seeks to point out the aspects that leverage a credit union as 
front development agent the diversity of values and priorities of the cooperative 
members. The research is qualitative, with exploratory and descriptive purposes; It 
characterized as a case study, in which the object is Sicoob Saromcredi. To achieve 
this purpose, it is necessary to discuss initially the Concept development and regional 
integration; then highlight the role of the credit union; highlight aspects of 
organizational and informational culture that can interfere with the cooperative; analyze 
the evolution of socioeconomic data Sicoob Saromcredi cooperative; identify the 
production chains that have been impacted by Sicoob actions in that period; identify 
access to financial services for business expansion; evaluate the results achieved with 
actions aimed at fostering entrepreneurship and improvement of small business 
management and evaluate the organizational and informational culture of productive 
chains. The study results showed fostering the economic, social and cultural cycle 
indicating that the cooperative leverages the development 
 
Keywords: Cooperative. Organizational and informational culture. Local development. 
Regional development. Regional integration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Há uma preocupação intrínseca com o desenvolvimento local ou 

regional. As discussões são realizadas no meio acadêmico, empresarial, 

governamental e não governamental. O conceito é amplo e o modo de promover o 

desenvolvimento é vasto.  

O termo “desenvolvimento local” refere-se a agenciar e gerenciar o 

aproveitamento dos potenciais próprios, assim como a “metabolização comunitária de 

insumos e investimentos públicos e privados externos, visando à busca de soluções 

para problemas, necessidades e aspirações, de toda ordem e natureza que mais 

direta e cotidianamente lhe dizem respeito” (ÁVILA, 2002, p. 68).  

O modelo de desenvolvimento regional está diretamente ligado ao 

dinamismo da interação/integração dos agentes regionais, econômicos, sociais e 

políticos, desde a sua concepção até a execução de um projeto. O que significa que 

“a ação coletiva é um meio legítimo e efetivo de ação”, conforme cita Michael (2008, 

p. 61).  

Ação coletiva é fruto da cooperação que é a capacidade que o indivíduo 

tem para ajudar o próximo e, consequentemente, a ele mesmo. É a capacidade de o 

indivíduo adaptar-se ao meio ambiente e encontrar soluções mesmo diante de 

desafios e obstáculos (OLIVEIRA, 2009) (PINHO; PALHARES, 2010). 

O termo “cooperativismo” advém da palavra cooperação. É uma doutrina 

cultural e socioeconômica fundamentada na liberdade humana e nos princípios 

cooperativistas. A primeira busca desenvolver a capacidade intelectual das pessoas 

de forma criativa, inteligente, justa e harmônica, voltada para a melhoria contínua. A 

segunda é voltada para os resultados econômicos e sociais, ou seja, melhoria da 

qualidade de vida (GAWLAK e TURRA, 2003, p. 20). O cooperativismo tem o poder 

de transformar o meio, mesmo quando as condições parecem não ser favoráveis.  

A cultura organizacional é a soma de pressupostos básicos, que um 

determinado grupo criou, descobriu ou desenvolveu durante o processo de 

aprendizagem para resolver problemas de adaptação interna ou externa. Os 

pressupostos são validados quando dão certo e compartilhados aos demais membros 

(SHEIN, apud FREITAS, 1991). 
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Shein (apud FREITAS, 1991, p. 9) destaca que “são as regras do jogo 

da cultura que fornecem significado, direção e mobilização - é a energia social que 

move a corporação à ação”.  

Uma cooperativa que tem sua cultura organizacional e informacional 

embasada nos valores e princípios do cooperativismo pode criar significado, mostrar 

a direção aos associados e mobilizar poder público, privado e terceiro setor para 

atuação conjunta em prol do desenvolvimento loca/regional.  

Com base nesse contexto e da experiência do pesquisador como gestor 

de projetos voltados para o desenvolvimento na região da Serra da Canastra, em 

parceria com a cooperativa de crédito Sicoob Saromcredi, surge a motivação para a 

presente pesquisa.  

A inquietação refere-se à busca em conhecer: Qual o impacto no 

desenvolvimento local/regional causado por uma cooperativa de crédito nos 

municípios da sua área de atuação e o quanto a cultura organizacional e informacional 

influencia nos resultados das iniciativas propostas pela cooperativa? 

Compreender como o desenvolvimento acontece em um determinado 

local ou região é uma oportunidade para detectar experiências exitosas que podem 

ser implementadas em outras localidades, ou corrigir erros que se verifiquem, de 

acordo com a realidade. Sendo assim, considera-se relevante o tema escolhido, pois 

contribuirá para auxiliar cooperativas de crédito e demais instituições a conhecerem 

experiências e lições aprendidas para assim serem aplicadas em outras localidades. 

Este estudo vincula-se a linha de pesquisa 1 - Desenvolvimento e 

Integração Regional, do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional do 

Centro de Universitário de Franca - Uni-FACEF, com enfoque para a mudança 

estrutural de municípios, respeitando a individualidade local ou regional, de forma a 

garantir contribuição com outras realidades. 

Para responder ao problema proposto, o objetivo geral é pontuar os 

aspectos que alavancam uma cooperativa de crédito como agente de 

desenvolvimento frente a diversidades de valores e prioridades dos cooperados. 

Os objetivos específicos propostos são os seguintes: 

- Discutir os conceitos de desenvolvimento e Integração regional; 

- Destacar o papel da cooperativa de crédito; 

- Ressaltar os aspectos da cultura organizacional e informacional que 

podem interferir no cooperativismo; 
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- Analisar a evolução dos dados socioeconômicos da Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda. (Sicoob Saromcredi), entre 

o período de 1991 a 2014; 

- Identificar as cadeias produtivas que foram impactadas pelas ações do 

Sicoob Saromcredi nesse período; 

- Identificar acesso aos serviços financeiros para expansão dos 

negócios; 

- Avaliar os resultados alcançados com as ações voltadas ao fomento do 

empreendedorismo e melhoria dos pequenos negócios; 

- Avaliar a cultura organizacional e informacional das cadeias produtivas. 

Como procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como de 

abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios e descritivos. Será utilizado um 

estudo de caso, no qual a “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque 

de Minas Ltda. (Sicoob Saromcredi)” constitui-se como objeto de pesquisa.  

Para que a observação e análise do objeto estudado se traduzam em 

conhecimento na busca de resposta para a presente inquietação científica, 

inicialmente adota-se uma pesquisa bibliográfica sobre desenvolvimento e integração 

regional, cooperativa de crédito e cultura organizacional. A partir desses referenciais 

teóricos, é possível iniciar a construção do estudo de caso.  

Dessa forma, a estrutura do trabalho contempla 7 seções. Na primeira 

seção, tem-se a introdução, a qual destaca a questão de pesquisa, objetivo geral e 

objetivos específicos. 

A segunda seção contempla os conceitos referentes ao desenvolvimento 

e integração regional. 

 A terceira seção aborda os conceitos referentes ao cooperativismo e 

uma abordagem sobre a história do cooperativismo de crédito no mundo e no Brasil. 

Nesse último, ressaltamos alguns casos de cooperativas que não deram certo por não 

seguirem os valores e princípios estabelecidos pelo cooperativismo. 

 A quarta seção aborda aspectos da cultura que interferem no 

cooperativismo, especialmente sob a ótica de Choo (2003). 

 A quinta seção destaca a metodologia e o estudo de caso desenvolvido 

nessa abordagem. 

A penúltima seção apresenta o estudo de caso: Sicoob Saromcredi e a 

sua participação no desenvolvimento regional. Por fim, é apresentada a conclusão a 
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partir do estudo realizado com o fim de responder à pergunta/inquietação científica 

que originou o presente trabalho. 

Espera-se contribuir como estudo de referência ao desenvolvimento de 

outras regiões, especialmente aquelas de baixo dinamismo, que não vislumbram 

oportunidades, mas apenas dificuldades. É sabido que, mesmo em terras não 

produtivas, na ausência de infraestrutura adequada e de difícil acesso, é possível 

encontrar oportunidades e mudar a realidade econômica do local. 

A seguir, iniciaremos com o estudo sobre desenvolvimento e integração 

regional. 
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2 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL 
 
 

Esta sessão apresenta a revisão da literatura pertinente ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural e, integração regional com o propósito 

de somar conhecimento teórico para o embasamento da pesquisa. 

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL 
 

 

Muitos autores, inicialmente, acreditavam que o desenvolvimento estava 

diretamente ligado ao aspecto econômico, sendo assim, a análise do progresso era o 

PIB de um determinado local, região ou país.  

 Franco (2002) afirma que não se pode ficar preso à crença economicista 

do passado que o crescimento do PIB era a solução para todos os problemas 

econômicos e sociais. Podemos verificar esse fato no Brasil, há grande distância entre 

o crescimento econômico e o desenvolvimento social. 

Não basta olhar apenas sob o prisma econômico; é preciso ter uma visão 

sistêmica, olhar o todo e não apenas questões financeiras, tributárias e geração de 

receitas (MARTINELLI; JOYAL, 2004).    

 O processo de desenvolvimento territorial só é possível quando se criam 

condições favoráveis para o crescimento econômico, social e o uso racional dos 

recursos naturais (SEBRAE MG, 2015). 

 O Sebrae MG (2015, p. 11 e 12) cita algumas premissas fundamentais 

para o desenvolvimento territorial: 

 - Crescimento econômico, voltado para melhor distribuição de renda; 

 - Fortalecimento e valorização da identidade cultural local e do 

patrimônio histórico;  

 - Utilização adequada e de forma racional dos recursos naturais, no 

intuito de preservar e respeitar o meio ambiente de forma sustentável; 

 - Investimentos das esferas públicas e privadas voltadas para tratar os 

impactos sociais que o desenvolvimento possa vir a trazer. 

Para Franco (2002, p. 17), “o desenvolvimento é desenvolvimento social, 

desenvolvimento é mudança social e, portanto, desenvolvimento é uma questão 

política”. 
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 O desenvolvimento está ligado diretamente à melhoria de vida do ser 

humano e a forma como ele a desfruta (SEN, 2010). 

Quando melhoramos a vida das pessoas ocorre o desenvolvimento 

humano; a vida das pessoas resulta no desenvolvimento social e se cuidamos das 

pessoas hoje e das futuras gerações estamos promovendo o desenvolvimento 

sustentável (FRANCO, 2002).  

 Podemos perceber a melhoria de vida em um determinado território 

quando há pleno emprego, renda equitativa, meio ambiente preservado, sistema de 

saúde e educação de qualidade, infraestrutura urbana e rural adequada ao bem-estar 

das pessoas, ambiente seguro e valorização do capital social e da cultura local.  

 O principal passo para promover o desenvolvimento é a liberdade, afirma 

Franco (2002): 

 

Em outras palavras, é preciso devolver às pessoas a capacidade de sonhar 
e de correr atrás dos próprios sonhos e fortalecer a sua capacidade de 
comunidade, quer dizer, de compartilhar os seus sonhos e de cooperar na 
busca de objetivos comuns, exercendo seu protagonismo para alavancar 
seus próprios recursos na solução de problemas locais, conectando-se 
horizontalmente em rede, democratizando decisões e procedimentos e 
inaugurando novos processos participativos de caráter público. (FRANCO, 
2002, p. 20). 
 

 Para obter a liberdade, é necessária uma ação política que requer 

articulação, negociação, aceitação das particularidades, valorização da cultura e 

atitude (FRANCO, 2002). 

 Sen (2010, p. 25) afirma que a liberdade não são apenas os fins 

fundamentais para promover o desenvolvimento, mas também os meios.  

A liberdade se dá através do encadeamento da liberdade política, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantia de transparência e segurança 

protetora. Podem ocorrer de forma simultânea ou não, mas precisam acontecer (SEN, 

2010).   

Liberdade política está diretamente ligada à democracia, ou seja, as 

pessoas escolhem quem vai governar e quais princípios os norteiam. O ato de 

fiscalizar, acompanhar, criticar deve ser constante e a imprensa deve ser livre (SEN, 

2010). 

Facilidades econômicas é que vão proporcionar acesso ao consumo, 

produção e troca. Ter recurso financeiro é uma necessidade. À medida que crescem 
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a renda e a riqueza de um país, geram melhores condições para as pessoas terem 

bens materiais, acesso à educação, saúde, lazer, dentre outros (SEN, 2010). 

O ambiente se torna favorável à economia quando há aumento do 

volume recursos financeiros circulando, disponibilidade de crédito produtivo e de 

consumo, acesso à inovação e tecnologia, facilidade para abertura de novas 

empresas, comércio competitivo, mão de obra qualificada, pleno emprego, vocação 

econômica definida e em funcionamento, atração de recursos externos, alto nível de 

empreendedorismo, oportunidades para novos investimentos, uso racional dos 

recursos naturais, dentre outros (SEBRAE MG, 2015). 

O que influencia o indivíduo a viver melhor são as condições sociais, 

especialmente no que se refere à educação e saúde. São essas condições que o 

possibilitam participar de forma mais assertiva em atividades econômicas e políticas 

(SEN, 2010).  

Participar vai além de frequentar reuniões e manifestações. Para Toro 

(2005, p. 53), “participar é criar a ordem na qual eu quero viver para a dignidade de 

todos”. 

O indivíduo deve moldar seu próprio destino e aprender a ajudar os 

outros mutuamente. Ser agente e não paciente. Para Sen (2010, p. 34), o agente é 

alguém que age e ocasiona transformação, essa é sua característica peculiar. É um 

membro do público que participa de ações de caráter social, econômico e político de 

forma integrada para promover o desenvolvimento local e territorial.  

Zambam (2012, p. 66) afirma que “a condição de agente é uma 

dimensão essencial e decisiva para realização pessoal, o fortalecimento das 

potencialidades humanas e o desenvolvimento da sociedade”.  

Para acontecer a interação social é necessário que haja confiança entre 

as partes. Essa pode ser conquistada através da transparência. Então, as garantias 

de transparência são a quarta categoria, referem-se às necessidades de sinceridade 

que as pessoas esperam, desejam e merecem. Quando acontece a perda da 

confiança, consequentemente muitas pessoas ligadas diretamente ou terceiros 

podem ser afetados de forma negativa. As garantias de transparência podem evitar a 

corrupção, irresponsabilidade financeira e transações ilícitas (SEN, 2010). 

Por fim, a segurança protetora que é necessária para garantir segurança 

social às pessoas. Podemos citar: benefícios aos desempregados, aposentados, 

dentre outros (SEN, 2010). 
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Para promover o desenvolvimento de um determinado local ou região é 

necessária uma intervenção social. O primeiro passo é conhecer e entender as 

variáveis que permeiam o local (passado e presente); de posse dessas informações 

é possível construir, mobilizar, sensibilizar, mitigar riscos, aproveitar oportunidades 

para alcançar resultados voltados para a melhoria de vida das pessoas (TORO, 2005). 

O processo de desenvolvimento é mais efetivo quando acontece de 

forma integrada, ou seja, quando se consegue envolver o poder público, privado e o 

terceiro setor.  

O desenvolvimento não ocorre de maneira plena se for promovido em 

apenas um município polo; agindo assim, esse pode tirar pessoas e recursos dos 

municípios circunvizinhos de menor porte. Por isso, faz-se necessário pensar o 

desenvolvimento, respeitando as características e vocações de cada município de 

uma mesma região (SEBRAE MG, 2015). 

Considerando a integração como parte necessária para promover o 

desenvolvimento, vamos entender como ela acontece.  

 

 

2.2 INTEGRAÇÃO REGIONAL COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Vivemos em uma sociedade cada vez mais estratificada e especializada 

e ao mesmo tempo inter-relacionada, sendo assim, a transformação pode causar 

impacto integralmente ou não. O que vai determinar a transformação é a ação coletiva 

do homem (TORO, 2005).  

Nos tempos atuais, é a ação coletiva que cerca a sociedade. A 

característica da raça humana madura deveria ser agir de forma conjunta, pensando 

no coletivo e não apenas em si. Não há outro caminho para o desenvolvimento 

(COADY, 2008). 

No passado, acreditava-se que o caminho mais fácil era o individualismo. 

Todavia, com o passar do tempo, a raça humana começou a caminhar em direção à 

ação coletiva, afirma Coady (2008). Um fator que contribuiu com essa mudança é o 

processo econômico atual o qual exige participação e interação de muitos seres 

humanos. 
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A integração é que faz o território ter condições de ser inovador e 

competitivo. Um ambiente que atua de forma isolada é mais difícil ser competitivo, 

podendo até mesmo deixar de existir (FISCHER, 2002). A integração é estratégia de 

desenvolvimento, deve ser em âmbito social, político, ambiental, cultural, tecnológico 

e institucional (MARTINELLI e JOYAL, 2004). 

Bandeira (1999), afirma que para ocorrer o desenvolvimento local é 

necessário que haja uma dinâmica de integração regional, ou seja, poder público, 

privado e terceiro setor juntos na articulação, construção, execução, monitoramento e 

acompanhamento dos projetos.  

Cooperar com outras pessoas, criar e transformar a ordem social e 

econômica é desenvolvimento. Atuar em parceria, dar oportunidade de criar 

organização ou pertencer a uma. É por meio das organizações que as pessoas se 

tornam atores sociais (COADY, 2008, p. 20). 

Existem três forças que influenciam e impactam o processo de 

desenvolvimento; são elas: globalização, sustentabilidade e a governança. (SEBRAE 

MG, 2015). 

A economia de qualquer localidade está exposta e integrada de forma 

globalizada. Essa interação pode ser passiva ou não, ou seja, se há elementos de 

produção e interatividade, o processo é ativo (SEBRAE MG, 2015). 

As cadeias produtivas regionais e nacionais estão interligadas à 

economia global, enfatiza o Sebrae MG (2015). O ideal é que o município não dependa 

de uma única cadeia produtiva. A monocultura pode ser colocada em risco, em função 

de ameaças que possam surgir, seja por fatores internos ou externos.  

Em muitos municípios pode existir uma empresa âncora da qual as 

demais dependem para sobreviver, como: usinas, fábricas de grande porte, centro de 

distribuição, dentre outros. Nesse caso, também há integração à lógica da economia 

global (SEBRAE MG, 2015). 

A integração da grande empresa com os demais empreendimentos é 

importante para fortalecer a economia e deve-se pensar e trabalhar juntos para que 

não se crie uma independência financeira e social. Porque se o município ou região 

depender da âncora, pode ocorrer um impacto social e econômico muito grande caso 

aconteça uma interrupção da atividade primeira (SEBRAE MG, 2015). 

Martinelli e Joyal (2004, p. 74) fazem um alerta sobre fatos que podem 

ocorrer “quando uma mina, uma fundição de alumínio ou uma fábrica de papel fecham 
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as portas em uma região periférica que sempre dependeu da exploração de um 

recurso natural”.   

Em 2013, a Votorantim Metais anunciou a paralisação temporária, por 

tempo indeterminado, e consequentemente, a demissão de quatrocentos funcionários 

em Fortaleza de Minas/MG. Conforme anunciado pelo Portal G1, a suspensão das 

atividades foi devido à queda do preço do metal no mercado externo. (G1 - SUL DE 

MINAS, 2013). A notícia deixou toda comunidade assustada, uma vez que, a 

paralisação causa impactos negativos no município e na região. A atividade afeta 

direta e indiretamente o município e a região.  

Recentemente, aconteceu a tragédia da Samarco1 que acarretou 

impacto ambiental, social e econômico.  O município era quase que totalmente 

dependente da mineradora.  

O que pode reverter as situações citadas acima é um novo olhar voltado 

para a lógica do dinamismo interno (MARTINELLI e JOYAL, 2004).  

Quando se depara com um evento de ruptura, seja em escala micro, 

pequena, média ou grande, faz-se necessário: manter a calma, analisar os fatos e 

pensar. É primordial, no primeiro momento, tomada de consciência, em seguida, 

consolidar a organização local e, por último, entrar em ação (MILLER, apud 

MARTINELLI e JOYAL, 2004, p. 123). 

Sob essa ótica, é fundamental entender o contexto municipal e regional, 

buscar meios para tornar o município ou região mais atrativa aos investimentos, 

promover a integração econômica, buscar abertura a novos mercados para bens e 

serviços das cadeias produtivas locais (HASENCLEVER; ZISSIMOS, 2006). 

A sustentabilidade está diretamente ligada à capacidade que o território 

possui para gerar riquezas, serviços e atrair negócios de forma contínua (Sebrae MG, 

2015). 

A governança define o município ou região, ou seja, onde ele está e 

aonde espera chegar. Nos últimos anos, no Brasil, os municípios que se destacaram 

estrategicamente desenvolveram ações que fortaleceram a governança local 

(SEBRAE MG, 2015). 

                                            
1 A Samarco foi fundada em 1977, é uma empresa brasileira de mineração, de capital fechado, 
controlada em partes iguais por dois acionistas: BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A. 
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Os atores-chave no processo de desenvolvimento local são a 

governança, a iniciativa privada e a pública e, são responsáveis pela dinâmica 

institucional de uma determinada região. (MARTINELLI e JOYAL, 2004). 

Martinelli e Joyal (2004, p. 65) propõem “iniciar o desenvolvimento local 

nas regiões que correspondam a um espaço de solidariedade, no qual os indivíduos 

tenham uma história comum, à qual estejam ligados individual e coletivamente, e onde 

haja o desejo de construir um futuro comum”. Quando se tem uma região com 

predisposição para mudar a realidade, o processo coletivo torna-se fácil, além disso, 

as vocações e a cultura se reúnem. O desenvolvimento é pleno à medida que ocorre 

a reciprocidade, ou seja, a integração.  

A dinâmica territorial do desenvolvimento justifica-se pela necessidade 

de cooperação entre os atores locais para se tornarem cada vez mais competitivos 

através da inovação contínua e na qualidade dos produtos. As instituições têm um 

papel fundamental, à medida que, orientam o comportamento e permitem 

coordenação das atividades econômicas (DALLABRIDA e BECKER, 2003). 

Boba (apud MARTINELLI e JOYAL, 2004, p. 68) define desenvolvimento 

endógeno como um processo organizado e iniciado de dentro para fora das 

localidades, no qual os atores locais são os grandes responsáveis por maximizar as 

ações por meio “da otimização dos recursos de capital, de trabalho e de instituições 

locais, assim como de infraestruturas físicas de uma determinada área”. Eles não 

esperam ou tentam atrair empresas e investimentos externos para alavancar a 

economia e gerar empregos.  

Martinelli e Joyal comentam que quando acontece o desenvolvimento 

endógeno ao cenário regional de desenvolvimento:  

 

surge a possibilidade de identificar as possíveis razões para explicar porque 
certas regiões crescem segundo ritmos e estilos diferentes, sem obedecer a 
mudanças tecnológicas exógenas, ou a outros fatores produtivos, como a 
estruturação do trabalho. Assim, fatores antes considerados exógenos nos 
modelos tradicionais de crescimento podem se tornar endógenos, explicando 
o crescimento regional diferenciado entre regiões de um mesmo país e de um 
mesmo sistema econômico. (MARTINELLI e JOYAL, 2004, p. 68-69). 

 

 Sob essa perspectiva, é interessante entender a dinâmica dos 

municípios, para assim, poder contribuir com os demais que não conseguem 

progredir.  
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 Para Maillat e Kébir (apud MARTINELLI e JOYAL 2004, p. 74), o 

dinamismo local pode ser observado nos atores através dos recursos intangíveis, que 

ocupam um lugar de maior destaque. O foco são os recursos que podem ser 

construídos e não os recursos disponibilizados pela natureza. Os autores citam as 

“competências, o saber fazer, qualificações, o modo de fazer e agir” como recursos 

intangíveis determinantes para o desenvolvimento local.  

 Ainda de acordo Martinelli e Joyal (2004), o desenvolvimento endógeno 

liberta a política interna, fortalece a governança, a comunidade percebe sua 

capacidade, há a valorização das empresas locais que interagem com as economias 

regionais.  

 O desenvolvimento endógeno é um meio capaz de mobilizar recursos 

locais para refazer “um entorno institucional, político e cultural” com capacidade para 

fomentar as cadeias produtivas, gerar empregos, usufruindo das vantagens 

competitivas da integração dos mercados e dos circuitos regionais (MARTINELLI e 

JOYAL, 2004, p. 69). 

O cooperativismo de crédito é um meio de integrar a comunidade, 

promovendo o desenvolvimento econômico, social e cultural. A seguir, vamos 

entender a dinâmica do cooperativismo de crédito.  
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3 COOPERATIVA DE CRÉDITO 
 

 

Neste capítulo, abordamos inicialmente o processo da cooperação, o ato 

de cooperar e como começou o cooperativismo. Em seguida, um pouco da história do 

cooperativismo de crédito no mundo e no Brasil. 

A cooperação é uma doutrina realizada pelo homem desde os tempos 

primórdios, a fim de atingir um objetivo comum. Entretanto, foi na Europa, no século 

XIX, que surgiu o modelo de cooperativismo, quando o Estado passou por uma grave 

crise social, agravada pelas repercussões da Revolução Industrial. Menezes (2005, p. 

18) comenta que por isso, a relação entre a Revolução Industrial e o Cooperativismo 

é estreita. 

Diante da crise, a ação torna-se necessária, e a coletividade atingida,  

vê-se obrigada a reagir, criando meios para tomar seu destino nas próprias mãos. Foi 

assim, que tecelões Rochdale, na Europa, movidos pelo espírito de ajuda mútua, 

constituíram a primeira cooperativa de consumo ao menor custo, de bens e 

suprimentos diretamente dos produtores, de forma a eliminar a figura do atravessador 

da relação comercial (MENEZES, 2005). 

Desde então, o cooperativismo vem sendo multiplicado nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento seguindo a orientação doutrinária, ou seja, 

comungando valores estabelecidos desde o começo (MENEZES, 2005). 

Os valores mais recorrentes que estimulam e guiam o cooperativismo, 

segundo Meinen e Port (2014) são: 1) Solidariedade, 2) Liberdade, 3) Democracia, 4) 

Equidade, 5) Igualdade, 6) Responsabilidade, 7) Honestidade, 8) Transparência, 9) 

Responsabilidade socioambiental. Esses dão origem aos princípios, que traduzem os 

valores e os levam à prática cotidiana do cooperativismo.  

O autor comenta que os princípios são passíveis de revisão conforme a 

linha do tempo; são eles:  

1) Adesão livre e voluntária: qualquer pessoa independente de sexo, 

raça, política, classe social ou religião pode fazer parte de uma cooperativa, desde 

que esteja apta para utilizar os serviços e assumir as suas responsabilidades 

enquanto associada. O acesso é livre a quem esteja disposto a cooperar. Esse 

princípio tem a ver com os valores de liberdade e da igualdade.   
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2) Gestão democrática: As cooperativas são gerenciadas pelos seus 

membros, que participam na formação da política e na tomada de decisões. Todo 

associado tem direito a voto. Os membros eleitos são responsáveis pelos demais 

associados. Esse princípio “dá vida aos valores da democracia, da igualdade, da 

transparência, e da responsabilidade” (MEINEN; PORT, 2014, p. 32).    

3) Participação econômica: “Os membros contribuem equitativamente 

para o capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente” (SOUZA; 

MEINEN, 2010, p. 35). Nesse princípio permeia o valor da responsabilidade e da 

solidariedade.   

4) Autonomia e independência: “As cooperativas são organizações 

autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros” (SOUZA; MEINEN, 

2010, p. 36). Esse princípio está ligado aos valores da democracia, transparência e 

honestidade.   

5) Educação, formação e informação: As cooperativas têm o dever de 

promover a educação e  disseminar conhecimento aos  seus membros e  

colaboradores com o objetivo de contribuir com o aumento da competitividade da 

instituição e de levar informação ao público em geral sobre a importância da 

cooperação. Os valores atrelados a esses princípios são: transparência e 

responsabilidade; além desses, os demais estão atrelados ao aprimoramento das 

competências e comportamento do conteúdo aplicado.  

6) Intercooperação: O trabalho em conjunto, seja através de estruturas 

locais, regionais, estaduais, nacionais e até internacionais possibilita maior eficácia e 

força ao movimento. O valor ligado diretamente a esse princípio é a solidariedade.  

7) Interesse pela comunidade: É fundamental para a sustentabilidade da 

cooperativa promover o desenvolvimento de forma sustentável das suas comunidades 

através de políticas aprovadas pelos membros (MEINEN; PORT, 2014, p. 41). Esse 

princípio está relacionado à responsabilidade socioambiental. 

Todos os princípios são fundamentais, porém, o último diferencia ainda 

mais a cooperativa que precisa estar atenta às necessidades da comunidade e propor 

projetos e soluções para promover de forma sustentável o desenvolvimento local e/ou 

regional (MEINEN; PORT, 2014, p. 41).  

Os valores citados acima interferem positivamente no desenvolvimento 

da cooperativa e, consequentemente, na vida dos cooperados e comunidade como 

um todo. 
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 No último século, o cooperativismo tem se desenvolvido e vem se 

destacando pela sua base democrática e pelos seus objetivos direcionados ao capital 

social (PINHO, 2010). 

 Para a Aliança Cooperativa Internacional - ACI, principal entidade do 

movimento global cooperativo, o conceito de cooperativa: 

 

COOPERATIVA é uma associação autônoma de pessoas, unidas 
voluntariamente, para atender às suas necessidades e aspirações 
econômicas, sociais e culturais comuns, através de empresa coletiva e 
democraticamente controlada. (Congresso Centenário da ACI. Manchester - 
Inglaterra, setembro de 1995). (apud MEINEN; PORT, 2014, p. 27). 

 

 Segundo Crúzio (2000, p. 7), entende-se por cooperativa: 

 

Uma união de pessoas, cujas necessidades individuais de trabalho, de 
comercialização ou de prestação de serviços em grupo, e respectivos 
interesses sociais, políticos e econômicos, fundem-se nos objetivos coletivos 
da associação. 
  

Os interesses não podem ser conflitantes com os objetivos gerais da 

cooperativa.  

Vejamos abaixo a visão de Franke (apud SCHARDONG, 2002, p. 83): 

 

é essencial no conceito de cooperativa, que esta promova a defesa e a 
melhoria da situação econômica dos cooperados, quer obtendo para eles os 
mais baixos custos nos bens e serviços que necessitam, quer colocando, no 
mercado, a preços justos, os bens e serviços que produzem. 
 
 

 Há inúmeras diferenças entre uma empresa comum e uma cooperativa, 

porém, a principal é a forma de decisão sobre os fins da organização. Crúzio cita como 

exemplo: 

 
Na empresa, quanto mais capital individual é investido, mais influência 
pessoal se tem sobre o que, como e quanto produzir. Já na cooperativa, 
decide-se com base no princípio um homem um voto, ou melhor, em 
Assembleia Geral dos Sócios, todos tendo o mesmo poder, independente dos 
investimentos de cada um (CRÚZIO, 2000, p. 7). 

 

Franz define a cooperação, 
 

como um processo social, embasado em relações associativas, na interação 
humana, pela qual o grupo de pessoas busca encontrar respostas e soluções 
para seus problemas comuns, realizar objetivos comuns, busca produzir 
resultados, através de empreendimentos coletivos com interesses comuns 
(FRANZ, 2001, p. 242). 
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Balliana e Soares (2009, p. 17) afirmam que “o cooperativismo, que tem 

como princípio o mutualismo, é a forma de associação na qual grupos sociais 

constituem relação de trabalho organizada, de que decorrem benefícios mútuos”. 

Segundo Gawlak e Turra (2003, p. 13), “cooperar é agir de forma coletiva 

com os outros, trabalhando juntos em busca do mesmo objetivo”.  

Praticar a cooperação no dia a dia educa o homem. Ele deixa de pensar 

e agir de forma individualista, passando a ter uma mente aberta, flexível, participativa, 

humana e solidária (GAWLAK; TURRA, 2003). 

A legislação vigente define Cooperativas de crédito da seguinte forma: 

 

instituições financeiras formadas pela associação voluntária de pessoas, com 
forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos, 
constituídas para prestar serviços financeiros de modo mais simples e 
vantajoso aos associados, tais como concessão de crédito, captação de 
depósitos a vista e a prazo, fornecimento de cheques, prestação de serviços 
de cobrança, de custódia, de recebimentos e pagamentos por conta de 
terceiros sob convênio com instituições financeiras e de correspondentes no 
país, além de outras operações específicas e atribuições estabelecidas na 
legislação em vigor (Banco Central do Brasil, 2015, p. 147). 

  

 De acordo com Schardong (2002), o objetivo da cooperativa de crédito 

é promover a captação de recursos financeiros com a finalidade de financiar 

atividades econômicas dos cooperados, administrar as suas poupanças e prestar 

serviços de natureza bancária demandada pelos mesmos.  

 A associação em cooperativas está aberta a qualquer pessoa que deseja 

utilizar os seus serviços, desde que o interessado esteja de acordo com os propósitos 

sociais e preencha os requisitos estabelecidos no estatuto (Banco Central do Brasil, 

2015). 

 No Brasil, são 13 os ramos de atuação das cooperativas: agropecuário, 

consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, 

produção, saúde, trabalho, turismo e lazer. (PERIUS, 2001).  

Neste estudo vamos focar no cooperativismo de crédito para 

entendermos como o processo chegou ao Brasil; antes, porém, é necessário conhecer 

como o processo aconteceu no mundo. 
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3.1 COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO MUNDO  
 

 

Foi em 1852 que nasceu a primeira cooperativa de crédito urbano na 

cidade alemã de Delitzsch e seu precursor foi Franz Herman Schulse. A iniciativa veio 

para atender a necessidade de comerciantes e artesãos.  

A partir daí o cooperativismo financeiro avançou de forma rápida por 

diversos países. Em 2014, o número de cooperativas de crédito chegou a 57.000 mil 

espalhadas por 105 países em 6 continentes, atendendo a 217 milhões de pessoas 

(Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito) 

Os países com maior expressão no cooperativismo de crédito são: 1º 

lugar França, 2º China, 3º Japão, 4º Estados Unidos, 5º Alemanha, 6º Itália, 7º 

Holanda, 8º Canadá, 9º Áustria, 10º Dinamarca, 11º Suíça, 12º Espanha, 13º 

Finlândia, 14º Inglaterra, 15º Austrália e 16º Brasil (Portal do Cooperativismo de 

Crédito, com base em dados do Woccu, EACB e Bacen). 

 Os que mais influenciaram o movimento de crédito cooperativo no Brasil 

foram: Alemanha, Itália, Canadá e Estados Unidos.  

A Alemanha foi a precursora e incentivou diversos países e, atualmente, 

ocupa o 5º lugar do mundo em expressão cooperativista financeiro. As cooperativas 

de crédito possuem os mesmos direitos e obrigações de qualquer banco.  

São 1078 bancos cooperativos locais, com 13.056 pontos de 

atendimento, 30 milhões de clientes, sendo que, 17,7 milhões são sócios dos bancos 

cooperativos, em um universo de 82 milhões de pessoas. Isso significa que 35% da 

população estão diretamente ligados ao cooperativismo financeiro (MEINEN; PORT, 

2014). 

Na Itália, o precursor foi Leone Wollemborg que foi responsável pela 

constituição da primeira caixa rural em 1883, em Loreggia, província de Pádua. A partir 

de 1897, inspirados pelo pioneirismo, já existiam 904 caixas rurais, dessas 125 

neutras e 779 caixas rurais católicas (MEINEN; PORT, 2014). 

As caixas rurais mudaram de denominação após a legislação de 1993 e 

passaram a ser denominadas Bancos de Crédito Cooperativo.  

As sobras anuais são destinadas 70% para a Reserva Legal e 3% para 

Fundos de Desenvolvimento. O restante, correspondente a 27%, pode ser distribuído 
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entre os associados, porém, geralmente este é direcionado à Reserva legal (MEINEN; 

PORT, 2014). 

Os bancos cooperativos estão presentes em 90% dos estados italianos, 

sendo que, mais de 70% estão inseridos em municípios com menos de 15 mil 

habitantes, com maior concentração no norte da Itália. 

O cooperativismo financeiro na Itália passou por um período difícil no 

início do século passado, em função do fascismo e crise de 1929. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, num momento de grandes 

transformações, a economia italiana e, consequentemente, o seu sistema financeiro 

e demais instituições cooperativas, tornam-se protagonistas, retomando o seu 

crescimento.  

A Itália possui: 457 bancos regionais; 13.710 pontos de atendimentos; 

2,51 milhões de associados; 18,38 milhões de clientes; 898 bilhões de ativos e 802 

milhões de operações de crédito (Portal do Cooperativismo de Crédito) 

No Brasil, por influência dos imigrantes italianos, foram criados milhares 

de cooperativas desse tipo, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. 

Em 06/12/1900, nascia na cidade de Lévis, em Quebec, a primeira de 

inúmeras cooperativas que seguiram o mesmo modelo: as Caixas Populares. O 

precursor foi Alphonse Desjardins (MEINEN; PORT, 2014). 

A igreja católica foi a grande responsável pela formação das primeiras 

Caixas Populares no Canadá francês. A participação do clero vai do âmbito político 

até as questões executivas, pois foi grande a participação de sacerdotes que atuaram 

como presidentes, conselheiros, gerentes, em suas respectivas paróquias (MEINEN; 

PORT, 2014). 

O movimento Desjardins acompanhou as diversas transformações que 

houve no Canadá nos últimos 110 anos. O movimento se viu alavancar após 1975, 

quando ocorreu um elevado aumento do poder aquisitivo da população do país. 

Possui 897 pontos de atendimento, sendo que 858 estão localizados no estado de 

Quebec e o restante em Ontário. As cooperativas de Desjardins detêm 42% dos 

empréstimos agrícolas, 35% dos créditos imobiliários e 23% dos créditos para o 

consumo. Em Quebec, 55% as agências bancárias e 40% dos caixas automáticos são 

de cooperativas Desjardins. Outro dado importante é que 70% da população são 

associadas a uma Caisse Desjardins, assim como 44% das empresas do estado 

(MEINEN; PORT, 2014). 
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Nota-se que o movimento Desjardins é referência e, portanto, objeto de 

estudo de diversos pesquisadores. O seu principal diferencial é a forte rede de 

atendimento presente em cidades pequenas, médias e grandes. É a única cooperativa 

presente em 500 cidades pequenas. Desjardins criou cooperativas em todas as 

comunidades de origem francesa, tanto no Canadá como nos EUA, porém, os grandes 

gargalos para a expansão do movimento para outras regiões foram as diferenças 

culturais e linguísticas dos estados do Canadá.  

Outro movimento bastante expressivo no Canadá é o Credit Union, que 

está ligado a nove centrais estaduais, vinculadas à Credit Union Central of Canadá, o 

qual representa as Credit Union em nível federal (MEINEN; PORT, 2014). 

Hoje o Canadá ocupa o 8º lugar de expressão do cooperativismo de 

crédito no mundo. Da população total do país, 32% são associados a uma cooperativa 

financeira. 

A primeira cooperativa de crédito dos Estados Unidos foi a St. Mary’s 

Bank Credit Union of Manchester, localizada em New Hampshire. Foi fundada em 

1908 por francófonos vindos de Quebec no Canadá, e teve total apoio e 

acompanhamento de Alphonse Desjardins, o mesmo precursor no Canadá.  

Os Estados Unidos ocupa o 4º lugar de expressão do cooperativismo de 

crédito mundial. No quesito número de associados, o país fica atrás apenas da China. 

São 97,5 milhões de americanos associados a uma cooperativa de crédito. O modelo 

americano não compartilha da mesma marca, cada uma tem a sua própria identidade 

e a sua própria rede de atendimento.  

Os estados que mais se destacam em números são: Califórnia com 10 

milhões de associados e U$$ 143 bilhões de ativos; em segundo, vem Virgínia com 

8,5 milhões de associados e U$$ 99 bilhões de ativos, e em terceiro, o Texas com 8 

milhões e U$$ 81 bilhões em ativos (MEINEN; PORT, 2014). 

A maior cooperativa financeira do mundo encontra-se nos Estados 

Unidos, é a Navy Federal Credit Union. São 4,7 milhões de associados atendidos em 

235 pontos de atendimento e os ativos somam 55 bilhões. 

 

3.2 COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO BRASIL 
 

O cooperativismo de crédito chegou ao Brasil em 1902 no Rio Grande 

do Sul e veio propagando-se, a partir daí, para as demais localidades. A cooperativa 
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de crédito são sociedades de pessoas, constituídas com o objetivo de prestar serviços 

aos seus associados, de forma de ajuda mútua, focada em seus valores e princípios 

citados no capítulo anterior (MEINEN; PORT, 2014). 

A Constituição Federal de 1988 assegura “em diversos dispositivos o 

direito à sociedade de se organizar em sociedades cooperativas, cabendo ao Estado 

apoiá-las e incentivá-las” (SCHARDONG, 2002, p. 83). 

De acordo a constituição brasileira, a cooperativa é pautada por valores 

apolíticos e não racistas que se conciliam com os diversos regimes de governo e 

formas de Estado. As sociedades cooperativas respeitam as normas do capitalismo, 

pois vivem no mercado competitivo, porém, objetivam agregar renda às atividades dos 

associados (MEINEN, apud SCHARDONG, 2002, p. 83). 

Entende-se que, a neutralidade política não quer dizer que os 

cooperados não têm interesses pelos assuntos políticos. Pelo contrário, contribui para 

que a cooperativa tenha livre acesso e apoio no governo, comunidade, dentre outros. 

Não ser racista contribui para que não haja desigualdade. 

Nos últimos anos, as cooperativas de crédito têm deixado de ser apenas 

agente financeiro, pois perceberam a importância de atuar como agente de 

desenvolvimento local ou regional. Não basta ter visão voltada apenas para os 

aspectos econômicos, mas é necessário preocupar-se com as questões sociais, 

culturais e tecnológicas. Essa visão já existia em economias mais maduras. O 

cooperativismo de crédito é um instrumento para alavancar setores econômicos 

estratégicos (SOARES; MELO SOBRINHO, 2008). 

Segundo Meinen e Port (2014, p. 41-42), as cooperativas têm o dever 

de preocupar-se com o desenvolvimento equilibrado das comunidades e o seu bem-

estar, ou seja, focam todo o universo onde estão inseridos os seus membros. É 

necessário atenção e respeito às peculiaridades sociais e à vocação econômica do 

local e região, desenvolvendo projetos para soluções dos negócios e apoiando ações 

humanitárias. Meinen e Port (2014) afirmam que nenhum banco privado ou 

governamental tem esse compromisso. 

É interessante conhecer as diferenças de um banco convencional para 

uma cooperativa financeira. A seguir, o Quadro 1  apresenta aspectos relevantes os 

quais distinguem um do outro.  
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Quadro 1 - Diferença entre bancos e instituições financeiras cooperativas 

Bancos Instituições financeiras cooperativas 

a) São sociedades de capital a) São sociedades de pessoas 

b) O poder é exercido na proporção do número de 
ações 

b) O voto tem peso igual para todos (uma pessoa, 
um voto) 

c) As deliberações são concentradas c) As decisões são partilhadas entre muitos 

d) Os administradores são terceiros (homens do 
mercado) 

d) Os administradores-líderes são do meio 
(associados) 

e) O usuário das operações é mero cliente e) O usuário é o próprio dono 

f) O usuário não exerce qualquer influência na 
definição dos produtos e na sua precificação 

f) Toda a política operacional é decidida pelos 
próprios usuários /donos (associados) 

g) Podem tratar distintamente cada usuário 
g) Não podem distinguir: o que vale para um, vale 
para todos (art. 37 da lei nº 5.764/71 

h) Preferem o público de maior renda e corporações h) Não discriminam, servindo a todos os públicos 

i) Priorizam os grandes centros (embora não tenham 
limitação geográfica) 

i) Não restringem, tendo forte atuação nas 
comunidades mais remotas 

j) Têm propósitos mercantilistas 
j) A atividade mercantil não é cogitada (art. 79, 
parágrafo único, da lei nº 5.764/71) 

k) A remuneração das operações e dos serviços não 
tem parâmetro/limite 

k) O preço das operações e dos serviços tem como 
referência os custos e como parâmetro as 
necessidades de reinvestimento 

l) Atendem em massa, priorizando, ademais, 
autosserviço  

l) O relacionamento é personalizado/individual, com 
o apoio da informática 

m) Não têm vínculo com a comunidade e o público-
alvo 

m) Estão comprometidas com as comunidades e 
usuários 

n) Avançam pela competição n) Desenvolvem-se pela cooperação 

o) Visam ao lucram por excelência 
o) O lucro está fora do seu objeto, seja pela sua 
natureza, seja por determinação legal (art. 3º da lei 
nº 5764/71) 

p) O resultado é de poucos donos (nada é dividido 
com os clientes) 

p) O excedente (sobras) é distribuído entre todos 
(usuários), na proporção das operações individuais, 
reduzindo ainda mais o preço final pago pelos 
cooperados e aumentando a remuneração de seus 
investimentos 

q) No plano societário, são regulados pela Lei das 
Sociedades Anônimas 

q) São reguladas pela Lei Cooperativista e por 
legislação própria (especialmente pela Lei 
Complementar 130/2009).  

Fonte: Elaborado por Meinen (MEINEN e PORT, 2014, p. 49). 

  

Ambas são instituições financeiras, porém com perfil distinto. Nesse 

contexto percebe-se que é muito mais vantajoso ser associado a uma cooperativa de 

crédito que um banco convencional.  

 Entende-se que, a cooperativa pode ser um instrumento de 

desenvolvimento local, quando essa atua de acordo com os valores, princípios e 

normas de gestão, preconizados em seus diversos referenciais conceituais. Condição 

que concretiza a dinâmica que favoreça o fato no qual o resultado do movimento 

financeiro fica na própria comunidade, ou seja, é reinvestido localmente e em prol do 

grupo, nunca em favorecimento de interesses individuais.  
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Os valores atribuídos às cooperativas são intangíveis.  Sua importância 

moral é grande, pode-se dizer imprescindível. Todavia, não podemos dizer que no 

sistema cooperativista não existem falhas. É lamentável, mas existe uma 

porcentagem de pessoas que cometem falhas e, consequentemente, desonram os 

princípios conceituais do cooperativismo. Já ocorreram casos de tesoureiros 

desonestos ou devedores morosos (COADY, 2008, p. 68). 

 

3.2.1 Experiências não exitosas - ausência dos princípios do cooperativismo 

 

Simioni et al (2009) afirmam que os gargalos do cooperativismo 

encontram-se na  postura oportunista  e na deslealdade do dirigente e/ou associado. 

Os autores argumentam que lealdade no ambiente cooperativo é cumprir com as suas 

obrigações de forma ética e moral para com todos os envolvidos (SIMIONI, et al, 2009, 

p. 741). 

 Diversas notícias já foram veiculadas em jornais, relatando dificuldades 

enfrentadas por cooperativas por fraudes e/ou incapacidade de gestão. 

Em alguns casos, os responsáveis pela organização das cooperativas 

tomam as devidas providências, quando a fraude está em outros níveis. Em outros 

casos, são dissolvidas e encerram suas atividades deixando prejuízos para seus 

associados.  

No período de 1930 a 1960, foram criadas no Estado de São Paulo 

exatamente 22 cooperativas de fruticultores e citricultores com o objetivo de driblar a 

crise vivenciada, porém, algumas não chegaram a sair do papel, como é o caso da 

Cooperativa dos Fruticultores de Bebedouro e outras foram mal administradas. Sendo 

assim, tiveram que ser dissolvidas. (COOPERCITRUS, 2008) 

Muitas são as cooperativas que não atuam com responsabilidade, 

honestidade e transparência. Essa tríade nos remete à ética, cuja ausência leva a 

experiências mal sucedidas. 

O Quadro 2 a seguir aponta algumas cooperativas que não deram certo.  

 

 

Quadro 2 - Experiências mal sucedidas 
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Experiências mal sucedidas 
Cooperativa História Erros cometidos Resultado 

Cooperativa dos 
Fruticultores de 

Bebedouro 
 

. Fundação 1940 

. Não saiu do papel 
 

. Descrença generalizada no 
cooperativismo 

Citrodouro - 
Cooperativa dos 
Citricultores de 

Bebedouro 

. Fundação 1956 

. Dissolução em 1962 

. Nasceu para fomentar a 
comercialização de laranja in 
natura 
. Foco mercado externo 

. Assumir 
compromissos sem 
capacidade para 
cumpri-los. 
. Falta de 
planejamento 
 

. Descrença generalizada no 
cooperativismo.  
. Perda da produção 
. Desembolso para cobrir 
prejuízos 
 
Em síntese, foi a experiência 
mais dolorosa para os 
produtores rurais de 
Bebedouro - SP. 

 
Cooperativa Central 
dos Citricultores do 

Estado de São 
Paulo 

 

. Fundação 1962  
. Descrença generalizada no 
cooperativismo 

Cooparaíso 
. Fundação 1960 
. Início da crise em 2013  
.  

 
 

 
. Plano de capitalização dos 
cooperados 
. Coopercitrus assume a 
Cooparaíso 
 

Copacafé 
. Fundação 1978 
. Em 2013, descoberta das 
falcatruas. 

. Rombo financeiro 
de quase 15 milhões 
(fraudes, desvios e 
roubo de sacas de 
café) 
. Desvio de leite, 
documentos 
extraviados, notas 
frias, não repasse 
de verbas pagas 
pelos produtores 
para a União. 
 
 

. Leilão dos bens 

. Desespero dos produtores 

.  Quatro mil cooperados sem 
pagamento das suas 
produções 
.  

Fonte: Coopercitrus, Portal G1, Coffee Break - Portal de notícias do Café, Valor Econômico, Notícias Agrícolas. 

 

 

Segundo Perius (2001, p. 278), “ethos significa modo de ser, caráter”. O 

autor acredita que ética é a própria moralidade positiva, onde estão presentes fatos e 

valores compartilhados. São os valores que orientam o comportamento humano.  

O autor cita como exemplo de falta de ética a “compra de votos” no 

período de eleição. Essa prática é um comportamento conduzido por um valor que vai 

contra a importância do voto consciente. Todavia é um valor, no qual reside o gargalo 

da ética, no século XX. Vivemos uma crise de valores até hoje. 

Segundo o autor, os antigos filósofos já tentaram nivelar os valores: 

Sócrates o Saber, Platão a Justiça e Aristóteles a Felicidade. Os meios de 

comunicação são os grandes influenciadores, uma vez que disseminam, “os valores 
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do prazer, do ter e do poder (dinheiro, vantagem pessoal); os valores espirituais ou 

superiores não conseguem espaço para influir no comportamento do homem 

contemporâneo” (PERIUS, 2001, p. 278). 

Para o autor, infelizmente, o que predomina são os valores 

individualistas e subjetivos. Na escala de prioridades, os graves problemas da 

humanidade como fome, natureza, guerra bacteriológica e armas nucleares atestam 

isso.  

Uma forma de construir um mundo melhor sob a perspectiva de Perius 

(2001, p. 278) é “a busca do Bem, o que deve ser, ou como deve ser o agir do homem, 

em função do seu fim último”.  O autor ressalta que a felicidade de todos é o fim último, 

assim como pregava Aristóteles. O cooperativismo, como deve ser, visa à melhoria 

de vida de todos e não apenas de alguns. 

Vivemos um momento em que os brasileiros estão clamando pela ética 

no país. No que se refere ao cooperativismo há inconsistências de valores em parte 

das cooperativas (PERIUS, 2001). 

A ética como juízo de valor voltado para a conduta do individuo ligada 

ao bem, leva os cooperados a refletirem o bem ao invés do mal. O autor refere-se ao 

mal como deficiência de gestão por meio do recebimento de comissões, favoritismo e 

despreparo. 

Quando ocorrem anomalias nas cooperativas, mesmo que tarde, são 

descobertas. O despreparo é percebido, geralmente, através do balanço contábil 

apresentado anualmente. Nesse caso os cooperados podem e devem tomar medidas 

para afastar os incompetentes. Utilizando os meios para detectar a má gestão e o 

juízo de valor emitido pelos sócios nas assembleias gerais e ordinárias, a ética 

prevalece (PERIUS, 2001). 

O autor afirma que o caso do recebimento de comissões e favoritismo 

são mais difíceis de serem notados por não haver mecanismo estabelecido, porém, 

através da CPI para as cooperativas é possível de forma eficiente encontrá-los.  

Perius (2001) comenta que a trajetória para se alcançar a definição da 

conduta social contra os maus comportamentos é penoso, devido a atividades 

adversas que conselheiros, associados e a própria administração precisam seguir.  

O autor salienta que no cooperativismo, mesmo que tardiamente, os 

juízos de valor se revelam e surgem então ações que são implementadas a fim de 
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sanar os erros cometidos. É o comportamento coletivo pautado pelos valores que 

integram a filosofia do cooperativismo que é ético. 

O autor cita alguns aspectos que causam a lentidão em sanar os 

problemas éticos:  

 

- causas culturais devido ao índice de alfabetização baixo ou fraco nível de 
informações; - causas psicológicas, devido à figura do pater famílias e desse 
patriarcado transladado para a cooperativa; - causas religiosas, devido ao 
individualismo religioso: “eu e meu Deus” ou “eu e minha consciência”; - 
causas políticas, devido ao modelo político de não-participação nas decisões 
nacionais; - causas econômicas, devido ao fato de que as massas não 
participam nas decisões econômicas; - causas comerciais. Devido ao fato que 
as cooperativas não estão diversificadas ou os sócios são tratados na 
cooperativa como meros clientes (PERIUS, 2001, p. 280-281). 

  
 Contudo, o autor afirma que a crise de valores impera nesse milênio; 

para saná-la deve-se dar resposta de forma transparente e prática com base na tríade 

dos valores: valor do cooperativismo, cooperativa e sócio. 

 

3.2.2 Como deve ser uma Cooperativa de Crédito 
 

A estrutura das cooperativas tem demonstrado que é eficaz e eficiente, 

e muitas vezes à prova dos desonestos (COADY, 2008, p. 68). E, portanto, conflitos 

e jogos de interesses precisam ser administrados (SIMIONI, 2009). Isso, no intuito de 

garantir que o cooperativismo se perpetue de forma eficiente e eficaz, seguindo os 

valores e princípios estabelecidos desde o início. Muitas cooperativas estão seguindo 

o modelo de cooperativas de Sunchales, cidade que é referência do cooperativismo 

na Argentina.  O modelo consiste em incentivar e apoiar a criação de cooperativas 

escolares, uma oportunidade para que as crianças e jovens vivenciem na prática todo 

o funcionamento e a filosofia de uma cooperativa. (MEINEN e PORT, 2014). 

Iniciativas como essas permitem que a cultura cooperativista seja 

disseminada desde cedo. É muito mais fácil ensinar as crianças e jovens que os 

adultos. Além disso, Mário Kruel Guimarães2, afirma que não podemos criticar ou 

condenar os associados de uma cooperativa, dirigentes, conselheiros e 

colaboradores, pelos erros cometidos, se eles nunca tiveram oportunidade de 

                                            
2 Mário Kruel Guimarães liderou a FECOTRIGO - Federação das Cooperativas de Trigo (Porto Alegre 
- RS), iniciou a reorganização do sistema cooperativo de crédito rural. 
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aprender os princípios que norteiam o cooperativismo (PINHO e PALHARES, 2004 

apud MEINEN e PORT, 2014, p. 412). 

De qualquer forma, crianças, jovens ou adultos precisam conhecer e 

praticar o cooperativismo porque é um meio de promover: desenvolvimento local, 

equidade, empreendedorismo, manutenção de empregos, riqueza, inclusão social, 

desenvolvimento de lideranças, integração e organização social (MEINEN e PORT, 

2014, p. 413). 

 Os autores ainda retratam outro fator importante: as cooperativas de 

crédito têm autonomia para ajustar a política creditícia e de gestão da poupança à 

realidade local. Essa liberdade possibilita monitorar o ciclo econômico de cada região, 

respeitando as suas aptidões e potencialidades econômicas, sociais e culturais, 

gerando e incrementando a renda e estimulando jovens a permanecer nas próprias 

comunidades. Assim, forma-se um círculo virtuoso do cooperativismo financeiro. Veja 

abaixo figura que melhor demonstra o processo. 

           Figura 1 - Círculo virtuoso do cooperativismo 

 

                      Fonte: Unicred - Central Norte / Nordeste. 

Quando os investimentos de pessoas físicas e jurídicas são destinados 

às cooperativas e há captação de recursos trazidos de fora para uma determinada 
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região, o dinheiro começa a circular local ou regionalmente. É um ciclo que gera renda 

e aumenta o poder aquisitivo da comunidade, que, consequentemente, passa a 

consumir mais, fortalecendo a economia local/regional aumentando a arrecadação de 

impostos que gera condições para o poder público investir em infraestrutura e projetos 

voltados para o desenvolvimento econômico e social, ampliando a capacidade 

produtiva, gerando novas riquezas (MEINEN; PORT, 2014). 

 O ano de 2012 foi um ano especial para o cooperativismo de crédito em 

nível mundial. No dia 31 de outubro de 2011, na cidade de Nova Iorque, na sede da 

ONU - Organização das Nações Unidas foi lançado, oficialmente, o “Ano Internacional 

das Cooperativas”. A comemoração foi decorrente da Resolução da ONU, do ano de 

2009, de número A/RES/64/136 (MEINEN; PORT, 2012, p. 411). 

 Na visão de Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB - Organização 

das Cooperativas de Crédito do Brasil (apud MEINEN; PORT, 2012, p. 413), o ano de 

2012 foi um marco para as cooperativas, uma vez que foram reconhecidas por 

contribuírem com um mundo melhor. O fato ficou ainda mais evidente em tempos de 

crise, como a vivenciada em 2008 e 2009. Nesse período as cooperativas sediadas 

nos países desenvolvidos destacaram-se por superar os gargalos e manter seus 

índices de crescimento. Percebe-se que o grande diferencial do cooperativismo é o 

empreendedorismo, no qual se criam novas oportunidades.  

 Não basta criar oportunidades é preciso aproveitá-las. O cooperativismo 

de crédito é uma ferramenta de desenvolvimento social, econômico e cultural.  

 

3.2.3 A estrutura das cooperativas de crédito e a sua relação com o Banco Central do 
Brasil  
 

No Brasil, as cooperativas de crédito contam com diversas cooperativas 

organizadas em sistemas de três níveis: singular, central e confederação. Com esse 

modelo podemos citar: Sicoob, Sicredi, Unicred e Confesol. Essa organização em 

forma sistêmica possibilita à maioria, especialmente as de livre admissão de 

associados, um portfólio de soluções financeiras mais robusto, o que permite que o 

associado seja fiel à cooperativa, pois encontra nela tudo o que precisa, não sendo 

necessária a procura de um banco convencional (MEINEN; PORT, 2014, p. 150). 

As soluções financeiras são: crédito, investimento, cartões, 

previdências, consórcio, serviços, recebimentos, pagamentos, crédito imobiliário, 

seguros e aquisição de meios eletrônicos para pagamento, dentre outros (MEINEN; 

PORT, 2014). 
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As cooperativas são classificadas como: singulares, centrais e 

federações, confederações, mistas. As cooperativas singulares têm o objetivo de 

prestar serviços diretamente aos associados e atender a um específico objetivo 

econômico, político e social. As cooperativas centrais e federações foram criadas com 

o propósito de organizar, em comum e em maior escala, inúmeros serviços de no 

mínimo três cooperativas singulares filiadas, dando orientação e integrando suas 

atividades. As cooperativas confederações possuem o mesmo propósito da anterior, 

porém, especificam para atender as cooperativas centrais e federações. No caso da 

cooperativa mista difere-se da cooperativa singular, porque atende a mais de um 

objetivo econômico, político e social (CRÚZIO, 2000). 

O Banco Central do Brasil tem interesse e apoia a união das 

cooperativas financeiras via central ou sistema organizados em três níveis, porém, 

ainda existem 250 cooperativas singulares que não possuem vínculo com o sistema, 

apesar dos normativos do Conselho Monetário Nacional. São 387 pontos de 

atendimento espalhados pelo Brasil. A região sudeste possui 64% dessas 

cooperativas, sendo a maior concentração no Estado de São Paulo com 69 

cooperativas, em seguida, o Rio de Janeiro com 42 e Minas Gerais com 36 (MEINEN; 

PORT, 2014). 

O Portal do Cooperativismo de Crédito divulgou o ranking das maiores 

cooperativas financeiras do Brasil no ano de 2014. Os dados apresentam o volume 

de ativos, carteira de crédito, volume de depósitos, patrimônio líquido e o número de 

associados até o dia 31/12/2014. 

Meinen e Port (2014, p. 165) ressaltam que a elaboração de um ranking 

com foco no volume de ativos não significa que é o modelo mais adequado de 

avaliação de uma cooperativa. O correto é uma análise de forma sistêmica, ou seja, o 

todo. As cooperativas devem buscar o maior número de associados dentro de sua 

área de atuação, mitigando assim a concentração em pequenos grupos de interesse. 

Quanto mais associados, maior a oportunidade de viabilizar a inclusão financeira e 

social da população. A seguir o ranking das maiores cooperativas de crédito no ano 

de 2014. 
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Figura 2 - Relação das maiores cooperativas financeiras do Brasil

 

                          Fonte: Portal do Cooperativismo de Crédito (2015). 
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Dentre as maiores cooperativas, o Sicredi apresenta um pouco mais de 

50%, em seguida o Sicoob e Unicredi.  

A seguir são apresentadas as instituições financeiras cooperativas até 

dezembro 2014, conforme vínculo sistêmico. Tais informações são importantes para 

análise do cenário do cooperativismo de crédito no Brasil. 

O Sicoob, até dezembro de 2013, era composto por 517 cooperativas 

singulares, 15 centrais e a Confederação Nacional de Cooperativas de Crédito - 

Sicoob Confederação. Fazem parte desse Sistema os seguintes segmentos de 

cooperativa de crédito: empregados privados; profissionais liberais; rurais; empresa 

de pequeno porte, microempresa, microempreendedor individual; empréstimos e de 

livre admissão (SICOOB, 2015). 

Existem ainda as organizações não cooperativas que fazem parte do 

Sicoob; são eles: Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob, Sicoob DTVM 

(subsidiária do Bancoob, gestora de recursos de terceiros), Sicoob Prev (entidade 

fundacional, patrocinada pelo Bancoob, provedora de soluções de previdência 

privada), Ponta Administradora de Consórcios (subsidiária integral do Bancoob, 

responsável pelos produtos de consórcios), Cabal Brasil (joint venture entre Bancoob, 

controlador, e grupo cooperativo argentino, com papéis de processadora de cartões, 

bandeira e adquirente, nesse caso especialmente em relação ao cartão BNDS). 

(MEINEN; PORT, 2014, p. 152). 

Para melhor visualização do Sistema Sicoob, observar a Figura 3 a 

seguir. 
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Figura 3 - Estrutura do Sicoob 

 
   Fonte: Sicoob (2015). 

 

Segundo Port (2014), para fortalecer ainda mais o Sistema Sicoob há 

previsão de uma grande parceria com duas grandes seguradoras mundiais: a Zurich 

Insurance Group e Mongeral Aegol. A parceria garante aos associados produtos 

exclusivos, uma vez que o Sicoob terá sua própria seguradora (SICOOB, 2015). 

O Sicoob está presente em 23 estados, com exceção do Ceará, Sergipe 

e Roraima. Os dados são referentes a dezembro de 2013.  

A cooperativa singular consiste em captar cotas de capital, que são 

revertidas em empréstimos para os associados. Esse é o modelo mais simples, não 

oferecendo serviços semelhantes aos bancos convencionais, como conta-corrente, 

aplicações, dentre outros (SICOOB, 2015). 

No entanto, a maioria das cooperativas singulares do Sicoob capta 

depósitos à vista e a prazo, oportunizando assim maior capacidade para acesso ao 

crédito. 

Todas as operações financeiras realizadas são revertidas aos 

associados através de taxas e condições diferenciadas. Nenhuma cooperativa visa ao 

lucro, mas sim, o crescimento de seu associado e o desenvolvimento local/regional 

(SICOOB). 

Veja abaixo a presença nacional do Sicoob. 
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Figura 4 - Presença nacional do Sicoob 

 
Fonte: Sicoob (2015). 
 

 

A maior concentração de associados encontra-se no Estado de Minas 

Gerais com 33%, em seguida, São Paulo com 21% e Santa Catarina com 19%, 

consequentemente encontra-se aí o maior número de pontos de atendimento, que 

correspondem a 71%. As cooperativas filiadas ao Sicoob de livre admissão 

correspondem a 36%; destas 69% estão ligadas aos pontos de atendimento 

(MEINEN; PORT, 2014). Os associados encontram-se, aproximadamente, 50% em 

municípios pequenos, ou seja, com menos de 50 mil habitantes. 

O Sicoob Saromcredi, objeto deste estudo, faz parte do Sistema de 

Crédito de Cooperativas do Brasil. 

O Sicredi é o Sistema de Crédito Cooperativo e é composto por 100 

cooperativas singulares filiadas, quatro centrais regionais, uma confederação, uma 

fundação e um banco cooperativo e suas empresas controladas. O padrão 

operacional é único. A atuação conjunta permite ganho em escala e aumenta a 

competitividade do sistema (SICREDI, 2015). 

Veja a seguir a estrutura do Sicredi. 
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   Figura 5 - Estrutura do Sicredi 
 

 
    Fonte: Sicredi (2015). 

  

 

O Sicredi, até 31 de dezembro de 2013, estava presente em 11 estados 

da federação, com mais de 1.200 pontos de atendimento. Possui origem no setor 

primário, está presente nos centros urbanos, através de cooperativas de livre 

admissão e cooperativas de crédito segmentadas (MEINEN; PORT, 2014).  

 Segue abaixo presença nacional do Sicredi - Figura 6. 

          Figura 6 - Presença nacional do Sicredi 
 

 
            Fonte: Sicredi (2015). 
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O maior número de associados são pessoas físicas da área urbana com 

59%, a área rural 23%, 10% empresas e 8% sócios proprietários de empresas 

associadas (MEINEN; PORT, 2014). 

O Sicredi teve a sua origem no Rio Grande do Sul, onde concentra 44% 

da rede de atendimentos e 54% dos associados. No Paraná, há 28% dos pontos de 

atendimento com 22% dos associados. A maioria dos associados, aproximadamente 

70%, do Sicredi reside em municípios com menos de 50 mil habitantes. O Sistema 

Unicred atualmente encontra-se com 47 cooperativas singulares, 5 cooperativas 

centrais e uma confederação nacional, com 275 pontos de atendimentos (UNICRED, 

2015). 

Unicred do Brasil possui unidade em São Paulo, Porto Alegre e 

Florianópolis e representa os interesses das centrais e suas filiadas em todo o território 

nacional. Sua função é representar política e institucionalmente o Sistema Unicred, 

criar diretrizes de padronização, fiscalizar e proteger a marca; é responsável por 

realizar o principal evento do setor e da Unicred, a Convenção Nacional. Além disso, 

presta assessoria financeira e de risco para as demais cooperativas e centrais 

vinculadas a esse Sistema (Unicred, 2015). 

Possui sua própria corretora de seguros e a Quanta Previdência, 

oferecendo ao associado Plano de Previdência Fechada Associativa Precaver, ou 

seja, consegue maior segurança e vantagens financeiras e produtos diferenciados 

(MEINEN; PORT, 2014). 

A Figura 7 ilustra a estrutura da Unicred. 

                         Figura 7 - Estrutura da Unicred 

 
                             Fonte: Unicred (2015). 

 

Aproximadamente 40% das cooperativas filiadas ao Sistema Unicred 

são compostas como cooperativas de crédito mútuo. O quadro social é formado por 

pessoas físicas - médicos, veterinários, cirurgiões dentistas, biólogos, enfermeiros, 
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fisioterapeutas, professores de educação física, empresários, farmacêuticos, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, profissionais de carreiras jurídicas, livre admissão; pessoas jurídicas – 

cooperativas de trabalho médico, hospitais, laboratórios, clínicas, empresas de todos 

os ramos (UNICRED, 2015). 

A sua origem foi no setor médico e de saúde, porém, hoje 60%das 

cooperativas Unicred já atendem a associação de outros públicos, como: professores 

universitários, profissionais filiados aos conselhos de engenharia e arquitetos, 

contadores e contabilistas, administradores, economistas, dentre outras atividades 

iguais ou correspondentes. Há esse modelo em Santa Catarina, São Paulo, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul. 

O Unicred atua em 08 estados brasileiros, conforme mapa abaixo: 

 Figura 8 - Área de atuação da Unicred 

 
                                    Fonte: Unicred (2015). 

 

Confesol é um Sistema Cooperativo de Economia Familiar e Solidária, 

constituída e dirigida por agricultores familiares. Tem como missão “promover a 

inclusão social, facilitando o acesso a produtos e serviços financeiros, fortalecimento 

e estímulo à interação solidária entre os cooperados e suas organizações, visando ao 

desenvolvimento local com sustentabilidade” (CONFESOL, 2014). 

Esse movimento iniciou-se ao término da década de 80 “quando 

pequenos agricultores e assentados da reforma agrária das regiões Sudeste e Centro-

Oeste do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul” não tinham acesso a crédito 
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para custeio e investimento. Sendo assim, foi estruturado o Fundo de Crédito Rotativo, 

custeado pela Misereor - Agência de Desenvolvimento da Igreja Católica da 

Alemanha. O recurso era administrado por movimentos pastorais, sindicais, 

associações, sem terra e demais instituições não governamentais. Assim como o 

cooperativismo, de um modo geral, nasceu da necessidade, a partir dessa experiência 

agricultores familiares, constituíram em 1995, no Sul do Brasil, o Sistema de 

Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária, conhecido como Cresol. 

(CONFESOL, 2014). 

A Confesol possui cerca de 160 cooperativas singulares e 474 pontos de 

atendimento, organizados nas seguintes centrais: Cresol Baser, sediada no Paraná e 

80 cooperativas filiadas; Cresol Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sediada 

no primeiro Estado e com 61 cooperativas; Crehnor sediada no Rio Grande do Sul 

com apenas 6 cooperativas e Ascoob na Bahia, com 13 cooperativas (MEINEN; 

PORT, 2014). 

A Figura 9 apresenta a área de atuação da Confesol. 

              Figura 9 - Área de atuação da Confesol 

 
                                           Fonte: Confesol (2014). 

 

Assim como os demais sistemas, porém, esse com maior índice, 80% 

dos associados residem em municípios pequenos, abaixo de 50 mil habitantes 

(MEINEN; PORT, 2014). 

As organizações em centrais, ou seja, sistemas de dois níveis são: 

Unicred Central Norte/Nordeste, Sistema Secred, Uniprime, Cecrers, CrediSis, 

Federalcred e Cecoopes (MEINEN; PORT, 2014). 
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 A Unicred Central N/NE possui sede no município de Cabedelo, no 

estado da Paraíba. Em 2013, possuía 25 cooperativas filiadas, sediadas de Belém no 

Pará a Itabuna, sul do Estado da Bahia, contando com 94 mil associados em 98 pontos 

de atendimento (MEINEN; PORT, 2014). 

   Figura 10 - Atuação da Unicredi Central Norte/Nordeste 

 

   Fonte: Portal do Cooperativismo Financeiro. 

 
 

O Sistema Cecred é formado por uma Cooperativa Central de Crédito 

Urbano - Cecred e por 14 cooperativas singulares de crédito urbano, de livre admissão 

ou segmentadas.  (MEINEN; PORT, 2014, p. 161). 

O sistema está presente em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 

Sul. São 353 mil cooperados e 134 pontos de atendimentos. 

Veja a seguir a distribuição do Sistema territorial. 
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                   Figura 11 - Área de atuação Cecred 
 

 

                             Fonte: Portal do Cooperativismo Financeiro.  

 

 

Apenas 25% dos associados residem em municípios com menos de 50 

mil habitantes (MEINEN; PORT, 2014, p. 162). 

 A Uniprime é uma Cooperativa de Crédito, inicialmente foi constituída 

por médicos, atualmente atua com todos os profissionais da área da saúde, empresas, 

empresários e profissionais liberais. Possui mais de 16 mil cooperados, está presente 

em 858 municípios através de 25 agências nos estados do Paraná e São Paulo 

(UNIPRIME, 2015). 

Central das Cooperativas de Crédito Mútuo do Rio Grande do Sul - 

Cecrers, até dez/2013, composta por 11 cooperativas singulares, 17 pontos de 

atendimento e 125 colaboradores (MEINEN; PORT, 2014). 

A CrediSis possui sede em Rondônia, onde desenvolveram oito 

singulares, vinculadas à Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro - 

CentralCredi, contando com 18 pontos de atendimento (MEINEN; PORT, 2014). 
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A Central de Cooperativas de Crédito Mútuo dos Policiais Federais e 

Servidores Públicos da União - Federalcred Central foi constituída no ano 2000 por 

iniciativa das cooperativas de crédito dos policiais federais e rodoviários federais de 

Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Goiás. Foi a primeira cooperativa central do país a 

solicitar área de abrangência nacional (MEINEN; PORT, 2014). 

Central das Cooperativas de Economia de Crédito Mútuo do Estado do 

Espírito Santo - Cecoopes, contando com 6 cooperativas singulares filiadas, onde 

cada uma atua na sua própria sede. Não possui pontos de atendimentos (MEINEN; 

PORT, 2014). 

A partir do entendimento que a estrutura das cooperativas envolve 

atitudes, práticas e decisões permeadas de valores, torna-se relevante trazer para a 

discussão o conceito de cultura, para conhecer os pressupostos sobre as diversas 

naturezas intrínsecas ao ambiente organizacional que envolvem e impactam o 

desenvolvimento das cooperativas e, por consequência, a região onde estão locadas, 

o que resultará no conhecimento do comportamento, da maneira de pensar, agir e de 

valorar no âmbito das cooperativas de crédito. 
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4 ASPECTOS DA CULTURA QUE INTERFEREM NO 
COOPERATIVISMO 
 
 

 Para se manter no mercado, as organizações precisam estar atentas às 

necessidades do mercado, pois esse vem mudando em alta velocidade. Não apenas 

pensarem o seu bem comum, mas o todo, ou seja, preocuparem-se em promover o 

desenvolvimento seja ele local ou regional.  

A evolução depende do significado que a organização cria. Ela precisa 

ter claro qual é o seu papel, não apenas para o ambiente interno, mas também 

externo. Tem que ter capacidade para prever e agir de forma a influenciar o ambiente, 

a renovar constantemente o seu significado e seu propósito de acordo as condições 

atuais. 

O objetivo desta sessão é conhecer aspectos da cultura organizacional, 

informacional e a criação de significado que alavancam o cooperativismo. 

 
 

4.1 CULTURA ORGANIZACIONAL E INFORMACIONAL 
 
 

Todas as instituições possuem uma história: essa vai desde a sua 

concepção até os dias atuais. Para conhecer a cultura de uma empresa é necessário 

entender a sua história.  

 Para Shein (2007, p. 27), “a cultura é a principal fonte de identidade 

organizacional, e, por esse motivo, agarrada com violência, assim como os 

adolescentes se agarram à identidade de seus companheiros.” Não é fácil o processo 

de mudança cultural, quando esse se faz necessário em prol de uma evolução.   

 Sen (2015, p. 124) afirma que nossas identidades culturais são 

importantes, todavia, não estão livres de outras influências sobre nossa compreensão 

e prioridades. Há várias ressalvas que devem ser realizadas ao se reconhecer a 

influência da cultura sobre vidas e ações humanas.  

 O autor reconhece a importância da cultura, mas alerta que essa não é 

tão significativa na decisão de nossa vida e de nossa identidade. Ele acredita que 

outros elementos também devem ser levados em conta, como: classe, etnia, sexo, 

profissão e política. 
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 Para Sen (2015), a cultura é um atributo heterogêneo, ou seja, pode 

haver inúmeras variações dentro do mesmo meio cultural. 

 O autor afirma, ainda, que a cultura é móvel. Transformações culturais 

profundas podem ocorrer e provocar mudanças, boas ou ruins. Qualquer suposição 

de estabilidade implícita ou explicita pode ser ilusória.  

 A cultura interage com outros complementos como: percepção e ação 

social. A globalização econômica é um exemplo, pois além de gerar e movimentar 

cada vez mais o comércio, faz o mesmo com a música e o cinema de forma global. A 

cultura não é isolada, de certa forma, gradativa e lentamente estará sempre 

recebendo influências (SEN, 2015, p. 125). 

 É fundamental distinguir a ideia de liberdade cultural e de valorização da 

conservação da cultura. A primeira coloca em foco nossa liberdade para manter ou 

transformar nossas prioridades. Deve-se considerar maior conhecimento ou reflexão 

mais extensa, ou ainda, a nossa avaliação de hábitos e modo de mudar. A segunda 

tornou-se um problema no jargão do multiculturalismo, pois, muitas vezes querem 

manter estilos de vida tradicional. As pessoas têm razão em incluir a liberdade cultural 

entre as capacidades humanas, todavia, é necessário analisar de forma criteriosa a 

relação exata entre liberdade cultural e as prioridades do multiculturalismo (SEN, 

2015). 

Sob a perspectiva de Shein (2009), podemos citar como elementos 

culturais: normas, valores, padrões de comportamento, rituais, tradições, crenças e 

pressupostos, dentre outros. Entretanto, o autor reconhece que o termo cultura, 

adiciona outros elementos ao conceito de compartilhamento; são eles: estabilidade 

estrutural, profundidade, extensão e padronização ou integração. 

O modo de fazer as coisas na organização é denominado “normas”. As 

normas são definidas e disseminadas através de outros elementos culturais, tais 

como: crenças e pressupostos, valores, tabu, sistemas formais de comunicação, 

heróis, ritos, rituais, estórias, mitos, dentre outros (ALLEN, apud FREITAS, 1991). 

Os valores são estabelecidos, principalmente, pelos dirigentes e estão 

amarrados a estratégia organizacional (FREITAS, 1991). 

Vejamos o conceito de valores: 

 

Valores são as crenças e conceitos básicos numa organização. Eles formam 
o coração da cultura [...]. Os valores representam a essência da filosofia da 
organização para atingimento do sucesso, pois eles fornecem o senso de 
direção comum para todos os empregados e um guia para o comportamento 
diário (DEAL & KENNEDY, apud FREITAS, 1991, p. 14). 
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Os valores são compartilhados. Os membros se sentem parte da 

organização, porque ela faz sentido para eles. (FREITAS, 1991).  

O autor afirma, ainda, que as crenças e pressupostos referem-se ao que 

é considerado como verdade na organização.  

Os gestores reforçam suas crenças através de suas ações, não podendo 

ocorrer dissonância entre discurso e prática (FREITAS, 1991). 

Os ritos, rituais e cerimônias são eventos planejados pela organização. 

Não produzem resultados diretos, todavia fornecem identidade e segurança aos 

membros (FREITAS, 1991). 

Estórias reforçam o comportamento existente no ambiente 

organizacional.  Os mitos são estórias consistentes com os valores da organização, 

todavia, não são sustentadas pelos fatos (FREITAS, 1991, p. 26). 

Os tabus são evidenciados pelo aspecto disciplinar da cultura com foco 

na proibição (FREITAS, 1991). 

A interação entre as pessoas ocorre através da comunicação, seja ela 

verbal ou não.  

Quando se fala em estabilidade estrutural, pensamos em um grupo 

estável com identidade forte e segura, capaz de sobreviver mesmo com a saída de 

um ou mais membros da instituição ou empresa. Os membros valorizam a estabilidade 

porque há significado e previsibilidade (SHEIN, 2009). 

Para o autor, cultura é a fração mais profunda, geralmente inconsciente, 

de um grupo. Quando a cultura está profundamente inserida gera estabilidade. 

Podemos dizer, então, que um fator está diretamente ligado ao outro.  

Uma vez estabelecida a cultura, o autor afirma que, ela é universal. A 

cultura tem influência em todas as operações da organização. Por isso, essa terceira 

característica da cultura é chamada de extensão.  

O que vai fortalecer ainda mais a estabilidade, segundo o autor, é a 

padronização ou integração. Cultura implica em coerência nos rituais, clima, valores 

e comportamentos. Esses elementos atuam de forma integrada. Essa padronização 

ou integração que vai gerar um ambiente mais sensível e organizado.  Quando não 

há esta coerência, pode ocorrer ansiedade e, consequentemente, instabilidade para 

os membros da organização. 

São os elementos culturais que determinam a estratégia, os objetivos e 

modo de agir da empresa (SHEIN, 2009). 

Toda empresa deve ter uma missão, ou seja, a razão da sua existência. 

Os objetivos da empresa devem ser concretos, derivados da missão. O modo de agir 
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deve ser acompanhado e controlado para que seja de fato compatível com os 

objetivos estratégicos da empresa (FREITAS, 1991). 

Nesse mundo competitivo, os elementos culturais precisam evoluir, ser 

adaptados e modificados conforme necessidade. O que foi fator de sucesso no 

passado não significa que será no presente ou muito menos no futuro.  

 É a cultura da empresa que define o líder. Em caso de crise ou 

dificuldades, interna ou externa, que podem gerar necessidade de mudança cultural 

em função das suas suposições não serem mais validadas pelos membros, o líder 

precisa estar atento para agir de forma assertiva. Ter a capacidade de rever a própria 

cultura e adaptar as necessidades atuais e futuras é um grande desafio e garante o 

sucesso do líder (SHEIN, 2009). 

Mas afinal, o que é cultura? 

Para entender o que é cultura é interessante conhecer a origem do 

termo:  

Cultura é palavra de origem latina e em seu significado original está ligada às 
atividades agrícolas. Vem do verbo latino colere que quer dizer cultivar. 
Pensadores romanos antigos ampliaram esse significado e a usaram para se 
referir ao refinamento pessoal, e isso está presente na expressão cultura da 
alma. Como sinônimo de refinamento, sofisticação pessoal, educação 
elaborada de uma pessoa, cultura foi usada constantemente desde então e o 
é até hoje. (SANTOS, 1986, p. 27). 

 

Cultura é produção coletiva. É todo o conhecimento de forma ampla e 

expressa. É muito mais que um conjunto de práticas e concepções. É uma construção 

histórica e dinâmica (SANTOS, 1986). 

O processo é dinâmico porque está em constante evolução, pois à 

medida que nos reunimos e criamos novos grupos, consequentemente, gera uma 

nova cultura e assim sucessivamente. 

Segundo Geertz (1973 apud PETERSON AT SMITH, 1994, p. 109) a 

cultura é definida como “formas aceitas de interpretação de sinais, símbolos e 

artefatos”. Os significados das ações, percebidos pelos colaboradores e dirigentes, 

podem ser divergentes em alguns momentos. O consenso deve ser estabelecido e 

esse caracteriza a cultura do grupo. Seja cultura nacional ou de grandes 

organizacionais podem envolver subculturas. 

A cultura mostra o que está abaixo da superfície, aspectos importantes 

quase invisíveis e que causam impactos de forma inconsciente. Nesse sentido, Shein 

(2009, p. 8) afirma que “a cultura está para um grupo como que a personalidade ou 

caráter está para um indivíduo”. Podemos até ver os resultados do comportamento, 
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porém, geralmente, não conseguimos ver as forças internas que causam certos tipos 

de comportamentos.  

Para o autor, a personalidade e o caráter é fruto do acúmulo de 

aprendizagem cultural que o indivíduo vivencia na família, escola, trabalho e na 

comunidade.  

As pessoas participam de atividades comuns e estão conectadas, 

através de múltiplas relações, de forma que os objetivos de qualquer indivíduo só 

podem ser alcançados na ação com os demais (FIRTH, 1974). 

Cultura, sob a perspectiva de Shein (2009, p. 16), é “um padrão de 

suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que 

solucionava seus problemas de adaptação externa e de integração interna”. Esse 

padrão é o mesmo ensinado aos novos entrantes, para assim integrá-los na cultura 

da empresa. 

É imprescindível que todos os envolvidos na organização estejam 

atentos e preparados para as tarefas de adaptação externa e integração interna, o 

qual vai gerar consenso sobre a identidade do grupo, função e comportamentos 

aceitos pela organização. 

A adaptação externa está relacionada com o mapa estratégico da 

empresa. A estratégia deve ser desenvolvida pelo grupo de forma consensual e 

passar pelo processo de monitoramento e controle para que os objetivos sejam 

alcançados (CHOO, 2003). 

No processo de integração interna, o grupo desenvolve consenso sobre 

linguagem e categorias conceituais comuns a fim de que sejam usadas para uma 

melhor comunicação e entendimento. São estabelecidos limites e normas de inclusão 

do grupo. 

Segundo Shein (2009), o fundador do grupo inicia a organização com 

alguns valores, crenças e princípios sobre como proceder e os repassa aos novos 

entrantes através de diversas ferramentas. O conjunto de crenças, valores e princípios 

serão validados a partir da experimentação e integram-se à cultura organizacional. 

Podemos considerar o fundador como uma liderança capaz de impor 

seus próprios valores e suposições ao grupo de uma determinada instituição ou 

empresa. Caso dê tudo certo, ou seja, negócio bem sucedido, essa estratégia vai 

permanecer por várias gerações.  

Choo (2003) cita que apesar de Shein perceber a cultura como uma 

prescrição de amplo consenso, na prática muitas organizações não possuem o grau 
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de integração e consistência desejado. Sendo assim, sugere que a cultura 

organizacional seja vista por múltiplas lentes, a fim de que possa enxergar aspectos 

até então não percebidos. 

Uma ferramenta proposta por Martim (1992), citada por Choo (2003), 

para melhor visualizar a cultura organizacional em todos os aspectos é a 

interpretação/análise da integração, diferenciação e fragmentação. 

 Do ponto de vista da integração há alto nível de consenso, coerência e 

clareza. A cultura é única e uniforme. A diferenciação parte do pressuposto de que a 

organização possui várias subculturas, devido a diferentes níveis de poder, áreas de 

interesse e práticas profissionais. Nessa perspectiva, conflito e poder são elementos 

fundamentais do comportamento cultural. A ação coletiva, através do consenso, 

acontece nas subculturas. Na fragmentação, não existe consenso geral ou 

subcultural; se houver, é temporário e limitado a determinadas questões. 

 Van Maanen & Barley (apud PETERSON AT SMITH, 1994, p. 115) 

considera a cultura organizacional como um produto dotado de quatro atributos: 

contexto ecológico, interação diferenciada, compreensão coletiva e capacidade 

reprodutiva e adaptativa. Os dois primeiros podem acontecer quando as pessoas 

estão próximas e interagindo entre si, são considerados pré-requisitos estruturais. A 

compreensão coletiva se dá quando os membros de um determinado grupo atribuem 

significados semelhantes às diversas situações vivenciadas. A partir daí, acontecem 

aspirações coletivas, através da interação, respostas únicas e problemas que serão 

tratados como aparatos de regras, rituais e valores. Quando há um processo seletivo 

a organização procura pessoas com perfil semelhante para assim, aumentar a 

compreensão coletiva. O último atributo, capacidade reprodutiva e adaptativa, salienta 

que as culturas não são precisamente rígidas e imutáveis. Acontecimentos históricos 

podem desempenhar papel importante na formação da cultura. Contudo, eventos 

recentes podem provocar certas mudanças de cultura.  

Segundo Martim (1992), é fundamental adotar uma análise da cultura 

organizacional nas três perspectivas: 

 

Num determinado momento, alguns aspectos fundamentais da cultura da 
organização serão coerentes com uma perspectiva de integração – ou seja, 
algumas manifestações culturais serão interpretadas de maneira semelhante 
em toda a organização, e então parecerão claras e mutuamente coerentes. 
Ao mesmo tempo, de acordo com a perspectiva de diferenciação, outras 
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questões vão surgir como incoerências e gerar nítidas diferenças culturais. 
Simultaneamente, na perspectiva de fragmentação, outras questões serão 
vistas como ambíguas, gerando relacionamentos confusos entre 
manifestações e coalizões apenas efêmeras em torno de questões 
específicas, que não conseguem se converter em consenso organizacional 
ou subcultural. Além disso, indivíduos têm a mesma visão do contexto cultural 
vão perceber, lembrar e interpretar as coisas de maneiras diferentes. 
(MARTIN, s.d. apud CHOO, 2003, p. 150). 

 

 É possível gerenciar a cultura de uma organização? Para Fleury (1996) 

é possível, porém, com grandes dificuldades. O gerenciamento da cultura exige 

constante manutenção nos padrões estabelecidos, planejamento e controle dos 

elementos culturais. Deve-se investir nos rituais e práticas organizacionais, através de 

programas e projetos com o objetivo de manter os valores básicos da organização 

(FISCHER; FLEURY, 1996).  

 A mudança cultural pode acontecer interna ou externamente. A primeira 

é resultado da dinâmica do próprio sistema cultural e o processo é vagaroso e quase 

imperceptível. Todavia, o processo pode ser acelerado se houver uma catástrofe, 

inovação tecnológica ou outro fenômeno inesperado.  A segunda acontece quando 

um sistema cultural tem contato com o outro. Esse é um processo que ocorre na maior 

parte da sociedade. (LARAIMA, apud ARAÚJO, 2014, p. 50). 

 Para a autora, é pouco provável que um sistema cultural seja afetado 

apenas pela mudança interna. 

 Quando ocorre mudança de padrões culturais, seja por motivação 

interna ou externa, o processo de gerenciamento pode se tornar mais complexo. 

Nesse momento pode existir resistência, sendo assim, é necessário um novo 

paradigma cultural e esse deve ser um processo de criação conjunta (FISCHER; 

FLEURY, 1996).  

 Destaca-se a importância do gerenciamento da informação, nesse 

contexto, pois é um processo ágil e confiável, de fácil acesso para obtenção e uso de 

informações que poderão ser aplicadas a diversas finalidades (VALENTIM, 2013). 

 Segundo Fadel e Moraes (2008, p. 27), para que a organização 

permaneça competitiva é preciso abordagens e métodos de gestão voltados para 

pessoas, pois são elas que participam da cadeia da informação e comunicação.  

 É a gestão da informação que vai gerar melhoria no fluxo de 

informações, dinamismo, valor e controle por meio de métodos, técnicas, 
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procedimentos e ferramentas de gestão que maximizam o desempenho da 

organização, porém, sempre com foco nas pessoas (FADEL e MORAES, 2008). 

 No tocante à informação, Silva, 2006, p. 24 (apud ARAÚJO, 2014, p. 48) 

a define “como um fenômeno humano e social que deriva de um sujeito que conhece, 

pensa, se emociona e interage com o mundo sensível à sua volta e a comunidade de 

sujeitos que comunicam entre si”.  

 Em suma, o autor afirma que “informação é uma concepção humana e 

social”. É a base para o homem entender, classificar e se comunicar com o mundo.  

 Na visão de Reis (1999, p. 155 apud ARAÚJO, 2014, p. 47) a informação 

é: 

 

[...] substrato da vida social, fundamental à compreensão dos fenômenos, 
requerendo daquele que a recebe submetê-la a um processo de análise, 
critica e reflexão, para que, inserindo-o na historicidade dos processos sociais 
possa ser incorporada como conhecimento, norteando a ação. 

 

 Araújo (2014, p. 49), sob a perspectiva de Marteleto, ressalta que a 

informação social é como uma memória, contada de geração a geração, em que 

permanecem conservados e reproduzidos todos os artefatos simbólicos e materiais 

capazes de manter toda complexidade e a originalidade da sociedade humana.  

 Além da gestão da informação, existe ainda a gestão do conhecimento. 

São processos distintos. A primeira necessita do fator humano, estrutura 

organizacional e tecnologias da informação. Essa tríade que vai permitir a conexão e 

mediar o monitoramento e aplicação do conhecimento organizacional nas ações 

estratégicas estabelecidas pela empresa. A segunda refere-se a uma série de 

estratégias para criar, adquirir, compartilhar e aplicar ativos de conhecimento. 

Contudo, ainda, estabelece fluxos que asseguram a informação precisa no tempo e 

modelo adequado, com o objetivo de auxiliar na criação de ideias, solução de 

problemas e tomada de decisão. (VALENTIM, apud FADEL e MORAES, 2008). 

 Enquanto a gestão da informação está diretamente ligada a fluxos 

formais, nos quais o conhecimento é explícito, a gestão do conhecimento refere-se a 

fluxos informacionais (conhecimento tácito). Os formais são os registros tangíveis, 

independentes do tipo; podem ser: papel, CD-ROM, internet, intranet, dentre outros. 

Os informais são os processos não registrados como: reuniões, conferências, 

eventos, produção individual do conhecimento, valores, crenças, comportamento 
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organizacional, experiências vivenciadas, educação corporativa, etc. (VALENTIM, 

apud FADEL e MORAES, 2008, p. 30). 

 Há uma ligação muito forte entre cultura e informação: são conceitos 

interligados pela sua própria natureza, afirma Marteleto (apud ARAÚJO, 2014, p. 42). 

A autora cita Geertz (1989, p. 37) que também corrobora esse pensamento quando 

diz que: “a cultura pode ser vista como um conjunto de mecanismos simbólicos para 

o controle do comportamento, fontes de informações extra-somáticas”, o que significa 

que são conceitos inseparáveis.  

 Sob esse aspecto, vale a pena remeter ao conceito de cultura na 

perspectiva antropológica:  

 

[...] é um sistema social que age seletivamente no meio ambiente explorando 
as possibilidades e limites do desenvolvimento humano. Estabelece uma 
dependência entre o sistema cultural de um determinado grupo social e a 
formação dos indivíduos desse grupo (ARAÚJO, 2014, p. 43). 
 

 Dentro dessa linha de pensamento, “o homem é o resultado do meio 

cultural em que foi socializado”. O homem, no decorrer da vida, recebe de herança o 

conhecimento e a experiência advindos de gerações passadas. E para concluir, o 

autor afirma que o processo de aprendizagem é que vai definir o comportamento do 

individuo na sociedade. (LARAIA, apud ARAÚJO, 2014, p. 43).  

 A cultura informacional refere-se ao valor e a utilidade da informação 

como meio para alcançar êxito operacional e estratégico, no qual a informação é 

fundamental para a tomada de decisão. Para melhor gerenciamento da informação, 

faz-se necessário o uso da tecnologia da informação (CURRY E MOORE, apud 

SMITH, 2013, p. 135). 

 Todavia, vale destacar que a cultura informacional não é apenas 

instrumento facilitador de gestão da informação; pode não ser também. Toda 

organização possui modelos de gestão de informação, podem ser explícitos ou 

implícitos, o que vai determinar o nível de apoio e eficiência que a cultura informacional 

oferece são as atitudes dos gestores (OLIVER apud SMITH 2013).  

 O conceito de cultura informacional sob a perspectiva de Araújo (2014, 

p. 49) é: 

[...] fenômeno social e humano formado por um conjunto complexo e 
interligado de sistemas simbólicos compostos por: padrões, normas, valores, 
linguagem, técnicas, instruções, etc.; que controlam e governam as ações e 
práticas informacionais concretas dos sujeitos sociais em determinado 
espaço social. Essas práticas e ações estão relacionadas com as 
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necessidades individuais dos sujeitos de buscarem, analisarem, usarem e 
transformarem as informações disponíveis em conhecimento, usados na 
solução de problemas e na tomada de decisões, ao longo da vida.  

 

 Sob essa ótica, a informação é parte da cultura e contribui para a 

mudança e produção do conhecimento de forma individual e coletiva (ARAÚJO, 2014). 

 Comenta a autora que a cultura informacional não surgiu há pouco 

tempo, porém, no passado era regida por outros valores e normas. As transformações 

estruturais, no passado, resultaram em alterações nos padrões de comportamento no 

que diz respeito à informação. Todavia aconteceu a mesma coisa no presente. 

 Fadel e Moraes (2008) corroboram Araújo e enfatizam que a natureza 

da informação é dinâmica; sendo assim, nesse mundo competitivo e em constante 

transformação é necessário atender às necessidades do ambiente. 

 Toda organização deve estar atenta à visão do todo, para assim se 

manter competitiva no mercado e a informação é recurso estratégico nesse processo.  

 Diante de todo exposto, acima, sobre a cultura organizacional e 

informacional, percebe-se que a sobrevivência de uma organização está diretamente 

ligada à cultura.  

 

 

4.2 CRIAÇÃO DE SIGNIFICADO 
 

 

A criação de significado é um processo organizacional. Choo (2003), 

citando Weick (1995), descreve sete propriedades que fazem da criação de significado 

um processo organizacional: 

1º Fundado na construção de uma identidade: O indivíduo precisa ter um 

conceito coerente de si mesmo, quando ele não tem definido a sua identidade, 

portanto, é necessária a criação de significado. O ambiente é percebido pelas pessoas 

como um espelho, onde as pessoas olham e se projetam observando as 

consequências para aprender sobre sua identidade. A projeção não é unilateral ou 

passiva, ou seja, ao mesmo tempo em que tentam moldar o ambiente, as pessoas 

reagem a ele. O significado de uma situação depende de como o indivíduo se depara 

ou reage a ele. 

2º Retrospectiva: É o somatório e análise dos fatos já ocorridos. O 

indivíduo traz à tona relatos de fatos passados guardados em sua memória; esses 

podem ser precisos ou não. É necessário dar sentido aos fatos passados, sendo 
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assim, o indivíduo precisa de valores e prioridades para esclarecer o que é importante, 

significativo na sua experiência vivida. 

3º Interpretativo de ambientes perceptíveis: As pessoas envolvidas na 

organização e/ou grupo criam parte do ambiente que as cerca. Para interpretar, pode-

se ouvir as experiências e dividi-las em pacotes; realizar ações que resultam em 

mudanças físicas ou estruturais no ambiente. O fato de as pessoas declararem o que 

pensam, possibilita melhor interpretação sobre o ambiente. 

4º Social: A criação de significado acontece em grupo, portanto, é um 

processo social. Não acontece de forma isolada e sim, coletiva. O indivíduo pode até 

estar sozinho, porém, ele remete a pessoas que não estão presentes ali, mas que 

foram afetadas ou que serão. Na maioria das vezes, a criação de significado se dá 

através de grupos de pessoas envolvidas em conversa. 

5º Contínuo: O processo de criação de significado não tem começo ou 

término, é contínuo. É um fluxo contínuo de atividades e projetos que fazem parte da 

vida cotidiana da organização. As pessoas separam pacotes de experiências para 

rotulação e reflexão, de acordo com projetos que estão sendo trabalhados no 

momento. É um processo contínuo, porém, a criação de significado pode ser 

interrompida. Geralmente, quando ocorre, provoca reações emocionais que 

influenciam o processo de criação de significado. 

6º Focado em e por pistas: A criação de significado é centrada por pistas 

extraídas da sondagem, da busca ou percepção. As pistas extraídas são composições 

simples e conhecidas. É a partir delas que  as pessoas começam a interpretar, de 

forma mais ampla, os fatos que estão acontecendo. Os pontos de referência e/ou 

núcleos podem ser conectados a redes facilitando a interpretação. Essa vai depender 

do contexto organizacional. 

7º Governado mais pela plausibilidade do que pela precisão: A criação 

de significado é mais gerenciada pela plausibilidade do que precisão dos fatos. No 

mundo de hoje, ambíguo e pós-moderno, não podemos ficar obcecados pela precisão 

da informação, é necessário plausibilidade, ou seja, praticidade e rapidez nas 

decisões. 

Choo resume a criação de significado da seguinte forma: 

 

...é um processo social contínuo em que os indivíduos observam fatos 
passados, recortam pedaços de experiência e selecionam determinados 
pontos de referência para tecer redes de significados. O resultado da criação 
de significado é um ambiente interpretado ou significativo, que é uma 
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tradução razoável e socialmente crível do que está acontecendo. O principal 
problema na criação de significado é reduzir ou eliminar a ambiguidade e criar 
significados comuns para que a organização possa agir coletivamente. 
(CHOO, 2003, p. 124). 

 

Podemos afirmar que a criação de significado é fundamental para a 

organização ou grupo. Para sobreviver, as organizações precisam ter capacidade de 

dar sentido, influenciar o ambiente e de renovar constantemente o seu significado e 

propósito de acordo a realidade. Para isso, o uso da informação é imprescindível. 

 
 

4.3 NECESSIDADE, BUSCA E USO DA INFORMAÇÃO NA CRIAÇÃO DE 
SIGNIFICADO 
 

 
No processo de criação de significado, a necessidade de informações, 

inicialmente, é obscura. Quais informações são importantes e precisam ser 

consideradas para este determinado cenário? O que as pistas extraídas significam? 

Nesse momento é preciso administrar a ambiguidade. Incerteza està relacionada à 

falta de informações, enquanto que a ambiguidade refere-se à falta de clareza da 

informação disponível, uma vez que a mesma informação pode gerar inúmeras 

interpretações. 

O primeiro passo para reduzir ou eliminar a ambiguidade é confrontar a 

informação com os princípios, crenças e expectativas existentes, afirma Choo (2003).  

A busca da informação na criação de significado está relacionada a três 

atividades: sondar, notar e interpretar. 

O processo de sondagem envolve varredura no ambiente interno e 

externo de forma sistemática, para que assim a organização possa monitorar e estar 

preparada para possíveis impactos, sejam eles ameaças ou oportunidades. 

Para Choo (2003), toda mudança no ambiente acarreta sinais e 

mensagens que a organização pode precisar analisar. Muitos sinais poderão ser 

fracos (difíceis de perceber), outros confusos (complexos para entender), podem até 

aparecer sinais falsos (os quais não geram mudança). O indivíduo que busca as 

informações precisa estar atento aos sinais gerados e tomar cuidado com as situações 

ambíguas. É necessário isolar fatos significativos e fazer uma pesquisa minuciosa 

sobre o que pode afetar o meio. As informações precisam ser confiáveis. O processo 

de interpretação acontece quando a organização julga o ambiente complexo, interfere 

sobre o mesmo com o intuito de influenciar situações que possa vir a acontecer. 
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A descoberta ocorre quando a organização julga o ambiente analisável 

e interfere nele para coletar o maior número de informações, com a finalidade de ser 

mais assertivo na interpretação. 

Para Smith (2013, p. 130), a organização precisa de um sistema de 

informação e este precisa de gestão para armazenamento, busca e uso das 

informações geradas pelo sistema pelos seus usuários, com o objetivo de gerar 

“conhecimento individual para apoio ao processo de tomada de decisões e também 

para concretizá-lo em conhecimento organizacional e instituí-lo como um ativo da 

organização”. 

O uso das informações serve para visualizar oportunidades ou ameaças. 

Em caso de ameaças, o que deve ser feito para minimizar ou eliminar o impacto? Para 

as oportunidades, o que deve ser feito para maximizar os resultados? A escolha da 

informação está vinculada a valor, portanto, a cultura organizacional é fator de 

sucesso ou fracasso em qualquer organização, inclusive cooperativa de crédito.  

Entender quais são as necessidades de informações do cooperado, 

como ele busca e as utiliza é importante para melhor atender as suas carências.  

Análise do ciclo de informação faz com que a cooperativa conheça os 

valores que permeiam os associados e suas prioridades.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Como procedimentos metodológicos, o presente estudo destaca-se 

como uma pesquisa de abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e descritivos. 

Optou-se por elaborar um estudo de caso para responder a pergunta de pesquisa: 

Qual o impacto no desenvolvimento local/regional causado por uma cooperativa de 

crédito nos municípios da sua área de atuação e o quanto a cultura organizacional e 

informacional influencia nos resultados das iniciativas propostas pela cooperativa? 

Na visão de Yin (2015, p. 17), o estudo de caso é uma investigação 

empírica, no qual investiga um fenômeno contemporâneo, “o caso”, de forma profunda 

e em seu contexto real. O estudo de caso se faz necessário quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Podemos então dizer que o 

estudo de caso é um desejo de entender um fenômeno do mundo real.  

Dessa forma, constitui-se objeto deste estudo de caso, a cooperativa de 

crédito Sicoob Saromcredi Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque 

de Minas Ltda., localizada na cidade de São Roque de Minas, no Estado de Minas 

Gerais. 

Para que a observação e análise do objeto estudado se traduzam em 

conhecimento na busca de resposta para a presente inquietação científica, 

inicialmente optou-se, por uma pesquisa bibliográfica sobre desenvolvimento e 

integração regional, cooperativa de crédito, cultura organizacional e informcacional.  

A partir destes referenciais teóricos, é possível estabelecer a construção 

do estudo de caso. O segundo passo é a pesquisa documental no Sicoob Saromcredi 

para conhecer a evolução dos seus dados socioeconômicos entre os períodos de 

1991 (ano de abertura da instituição) a 2014; para identificar as cadeias produtivas 

que foram impactadas pelas ações do Sicoob Saromcredi nesse período; para 

identificar acessibilidade dos associados aos serviços financeiros para expansão dos 

negócios; para avaliar os resultados alcançados com as ações voltadas ao fomento 

do empreendedorismo e melhoria de gestão dos pequenos negócios.  

A partir da análise dos dados documentais foi possível identificar os 

sujeitos a serem entrevistados.  

Na área de atuação do Sicoob Saromcredi existem outras cadeias 

produtivas tais como: criação de bovinos, cerâmica, leite, milho e soja.  Mesmo que 
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algumas destas tenham recebido apoio da cooperativa de crédito, optamos pelas 

cadeias produtivas com maior impacto econômico, social e cultural.  

Para avaliação da cultura organizacional e informacional das principais 

cadeias produtivas frente às iniciativas propostas pela cooperativa de crédito foi 

realizada, como metodologia complementar à análise documental, uma entrevista 

semiestruturada com o presidente do Sicoob Saromcredi. Para entender a percepção 

dos associados frente às iniciativas da cooperativa de crédito e os resultados 

alcançados, realizamos entrevistas com um associado, produtor rural / empresário, de 

cada cadeia produtiva: café, queijo, fruticultura e turismo. Apesar da educação não 

fazer parte da cadeia produtiva, ela está diretamente ligada ao futuro dessa, pois são 

as crianças e jovens que darão continuidade as atividades econômicas. Sendo assim, 

foi realizada entrevista semiestruturada com a presidente do Instituto Elos de 

Educação, uma cooperativa educacional cuja mantenedora é o Sicoob Saromcredi. 

O instrumento de pesquisa foi elaborado com o objetivo de pontuar os 

aspectos que alavanca o cooperativismo de crédito como agente de desenvolvimento 

frente a diversidades de valores e prioridades dos cooperados a partir da proposta da 

Choo (2003).  

As entrevistas foram realizadas individualmente e conduzidas pela 

pesquisadora, o qual se identificou como mestranda em Desenvolvimento Regional 

do Centro Universitário Municipal de Franca - SP – Uni-FACEF, em horários 

previamente agendados e no local de trabalho de cada entrevistado durante o período 

de novembro a dezembro de 2015.  

Com o objetivo de obter uma melhor análise da cultura organizacional e 

informacional, optou-se pela elaboração de perguntas similares entre os diversos 

perfis de entrevistados, porém, respeitando o nível de escolaridade e cultural de cada 

entrevistado.  

Primou-se pela privacidade e ratificação do sigilo dos entrevistados, 

conforme termo de consentimento de participação em pesquisa acadêmica.  

As entrevistas foram gravadas, documentadas e transcritas, estando 

devidamente arquivadas na secretaria do Programa de Pós-Graduação do Centro 

Universitário Municipal de Franca – SP – Uni-FACEF.  

O Termo de Consentimento de participação em pesquisa acadêmica 

encontra-se no apêndice.  
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Existem uma variedade de métodos que poderiam ser usados para 

identificar a cultura organizacional, informacional das cadeias produtivas assistidas do 

Sicoob Saromcredi sendo eleito, entretanto, o modelo de Choo (2003). Nesse viés, a 

partir do ciclo da informação, podemos entender a cultura informacional no que diz 

respeito às necessidades, busca e uso das informações.     

A seguir, serão apresentados e discutidos os resultados do estudo. 
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6 ESTUDO DE CASO: SICOOB SAROMCREDI E SUA PARTICIPAÇÃO 
NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Nessa seção, apresentamos a trajetória e os dados da Cooperativa de 

Crédito Sicoob Saromcredi. 

 

 

6.1 SICOOB SAROMCREDI E SUA TRAJETÓRIA 
 
 

O Sicoob Saromcredi é uma cooperativa de crédito de livre admissão de 

São Roque de Minas. Foi instituída em 28 de outubro de 1991, a partir da saída do 

único agente bancário da cidade, a Minas Caixa. Nasceu para atender às 

necessidades dos produtores rurais e da comunidade local, pois ali estavam sem 

acesso aos serviços financeiros. Um grupo de 22 produtores rurais procurou diversos 

bancos para que fosse aberta uma agência no município de São Roque de Minas, 

porém, ouviram que aquela cidade não era uma praça bancária e que não tinha 

infraestrutura para receber um banco. No meio do caos, encontraram a solução, ou 

seja, uma cooperativa de crédito. Fundaram a cooperativa com o apoio da prefeitura 

(SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

O primeiro passo da cooperativa foi firmar parceria com o Banco do 

Brasil, para que o pagamento dos aposentados e pensionistas fosse feito através da 

cooperativa. A iniciativa melhorou a vida desse público que a partir desse momento 

não precisava mais se deslocar até a cidade vizinha. Havia despesas com o 

deslocamento e muitos já gastavam o seu dinheiro naquele município, fazendo 

compras em supermercados, farmácias, lojas de vestuário, móveis e 

eletrodomésticos, dentre outros. O dinheiro acabava não chegando a São Roque de 

Minas (CARVALHO; LEITE, 2004). 

Com a entrada do Plano Real em 1994, a cooperativa de crédito 

começou a investir na agricultura e pecuária com o objetivo de aumentar a produção, 

gerar emprego e melhorar a renda das pessoas (CARVALHO; LEITE, 2004). 

A produção do milho, até então de subsistência, recebeu investimentos 

em 1995, o município se tornou um grande produtor de milho.  
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A cafeicultura era pouco expressiva na região, com cerca de 350 mil pés. 

A cooperativa para alavancar a cafeicultura nos anos 90 teve a iniciativa de plantar, 

distribuir e financiar a produção e o plantio de mudas de café. Os próprios diretores 

da cooperativa cuidavam das mudas e eram responsáveis pela distribuição 

Atualmente são 16 milhões de pés de café distribuídos em 4,5 mil hectares que 

correspondem a 120 mil sacas/ano (SICOOB SAROMCREDI, 2015).  

O resultado é fruto da parceria da cooperativa de crédito com o sindicato 

rural e Coocanastra - Cooperativa dos Produtores Rurais da Serra da Canastra 

(SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

Foi a cooperativa de crédito que incentivou os empresários locais a 

criarem a ACE São Roque de Minas, associação comercial do município. O objetivo 

era fortalecer os empresários locais e estabelecer parcerias com instituições como o 

Sebrae, Senac, Federaminas, dentre outros (SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

Os produtores rurais e empresários não queriam deixar os filhos irem 

embora da cidade para estudar. Tinham medo dos mesmos fazerem como muitos que 

foram e não mais retornaram. Sendo assim, incentivados pelo Sicoob Saromcredi foi 

criada a Cooperativa Educacional de São Roque de Minas, mantenedora do Instituto 

Elos de Educação. A cooperativa de ensino atende alunos a partir dos 3 anos 

(SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

O Sicoob Saromcredi, a partir do ano 2000, começou a apoiar produtores 

de queijo minas artesanal na região da Serra da Canastra. Foi firmada parceria com 

a ONG francesa Fert - (associação francesa criada pelos cerealistas da França, com 

objetivo de realizar cooperação internacional apoiando ações voltadas à organização 

dos produtores e melhoria da qualidade dos produtos), a qual promoveu “viagens de 

intercambio e compras de gado para melhoria da qualidade genética do rebanho 

leiteiro” (SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

O município não tinha acesso à internet e para resolver esse problema, 

a cooperativa de crédito, no ano 2000, criou o Provedor de Internet de São Roque de 

Minas. Uma ação sem fins lucrativos, cujo objetivo era levar tecnologia para a 

comunidade urbana e rural (CARVALHO; LEITE, 2004). 

Foi a partir de 2004 que a cooperativa “passou a ser Aberta ou de Livre 

Admissão”, ou seja, pessoa física ou jurídica de caráter público ou privado poderia se 

tornar associada. 
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Os municípios atendidos pela cooperativa, até o ano de 2014, estão 

localizados no sudoeste de Minas Gerais na região da Serra da Canastra no Alto São 

Francisco, Vale do Rio Grande e Alto Paranaíba.  

No ano de 2015 a cooperativa expandiu a sua área de atuação e passou 

atuar em Poços de Caldas, cidade com população estimada em 163.677 habitantes, 

segundo IBGE. Todavia, para este estudo não vamos aprofundar os dados referente 

a Poços de Caldas. 

  Figura 12 - Área de atuação do Sicoob Saromcredi 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 

Segundo dados do IBGE (2010), representam uma área de 6.670 Km², 

o que corresponde a 1,13% do território mineiro. O bioma é o cerrado e mata atlântica. 

A população soma 48.592, sendo a densidade demográfica 7,28 hab/Km². 

O valor do PIB em 2011 é R$ 1.162.361, esse não representa 1% do 

Estado de Minas Gerais e o PIB per capita é R$ 647,84 (IBGE, 2014). 

Conforme dados apresentados pelo Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais - SEBRAE - MG (2014) em 

documento Identidade dos Municípios Mineiros os segmentos com maior resultado 
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econômico são café, criação de bovinos, cultivo de frutas de lavoura permanente (com 

exceção de laranja e uva), atividade de apoio à pecuária e agricultura, cultivo de 

cereais, fabricação de laticínios, produção florestal (florestas plantadas) e fabricação 

de produtos cerâmicos para construção. Não há exportação nesses municípios. A 

remuneração média nominal mensal dos empregados formais corresponde a 1,9 

salários mínimos. 

O agronegócio emprega 1.346, comércio 831, serviço 569, indústria de 

transformação 303, construção civil 127 e a indústria extrativista 38 pessoas. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010, nos municípios 

de São Roque de Minas e Vargem Bonita, apresentaram respectivamente, 0,672 e a 

colocação 418º no ranking do Estado de MG, e 0,696 ocupando o 256º, ou seja, 

ambos, nível médio. Os demais apresentaram nível alto, sendo Cássia 0,704 ocupa 

205º, Medeiros 0,711 ocupa 165º, Pratinha 0,721 ocupa 128º, São João Batista do 

Glória 0,724º ocupa 113º e Delfinópolis 0,740 ocupa 59º (IBGE, 2010). 

O Sebrae - MG realizou pesquisa sobre a competitividade dos 

municípios mineiros em 2014, com o objetivo de entender as características das 

cidades, no que se refere à performance econômica, a capacidade de alavancagem 

do governo, ao quadro social, ao suporte aos negócios e a infraestrutura. Os 

resultados mostram que o nível de competitividade dos municípios é baixo, com 

exceção de Cássia e São João Batista do Glória, os quais apresentam nível médio. 

Segundo o Instituto de pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e a 

Secretária de Assuntos Estratégicos - SAE, divulgaram informações quanto à taxa de 

empreendedorismo em 2013 com base no censo em 2010.  O município de São Roque 

de Minas apresentou 36,55% taxa de empreendedorismo ficando em 29º lugar no 

Estado de MG, em seguida Pratinha em 30º lugar com 36,51%, Medeiros com 32,12% 

ocupando o 65º lugar, Vargem Bonita 25,64%, São João Batista do Glória 18,99%, 

Delfinópolis 18,91% e Cássia 18,15%. 

Considerando que Minas Gerais possui 853 municípios, os dados acima 

apontam uma taxa de empreendedorismo alta.  

O Sicoob Saromcredi, desde a sua concepção, vem criando significado 

não apenas internamente como também externamente.  

O mapa estratégico apresentado a seguir ilustra o direcionamento da 

cooperativa. 

Veja a seguir o mapa estratégico Sicoob Saromcredi. 

      Figura 13 - Mapa Estratégico Sicoob Saromcredi 
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       Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

 A história da cooperativa pode ser encontrada no livro “A Cidade Morria 

Devagar: o romance de uma cooperativa de crédito” dos autores André Carvalho e 

João Carlos Leite (2004). A seguir o mapa atual da área de atuação no Estado de 

Minas Gerais. 

Figura 14 - Área de atuação do Sicoob Saromcredi no Estado de Minas Gerais 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

6.1.1 Indicadores: número de associados, volume de depósitos e operações de crédito 
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A partir desse tópico são registrados os resultados do estudo no que se 

refere aos objetivos específicos: analisar a evolução dos dados socioeconômicos da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda. (Sicoob 

Saromcredi), entre os períodos de 1991 a 2014; identificar as cadeias produtivas que 

foram impactadas pelas ações do Sicoob Saromcredi.  Portanto, daremos início a 

análise da evolução do número de associados. 

Veja abaixo o número de habitantes por município e percentual de 

associados: 

  Tabela 1 - Números de habitantes por município e percentual de associados 

MUNICÍPIO Nº HABITANTES Nº ASSOCIADOS % 

São Roque de Minas 7.005 4.925 70,31 

Vargem Bonita 2.214 1.333 60,21 

Pratinha  3.485 1.921 55,12 

São João Batista do Glória 7.292 3.771 51,71 

Delfinópolis 7.120 3.017 42,37 

Medeiros 3.676 728 19,80 

Cássia 17.991 985 5,47 

Poços de Caldas 152.435 514 0,34 

TOTAL 201.218 17.194 8,54 

 Fonte: Sicoob Saromcredi (2015) - maio/2015. 

 

Os associados ultrapassam 50% da população nos municípios de 

Pratinha, São Roque de Minas, São João Batista do Glória e Vargem Bonita. Nesses 

municípios não há outra cooperativa de crédito ou banco convencional (público ou 

privado), apenas correspondentes bancários como casas lotéricas e correios. 

Percebe-se que as pessoas e/ou empresas que podem ser associadas 

já são. Atualmente, não há política para atrair novos associados. Existe apenas uma 

campanha voltada à educação financeira, na qual as crianças aprendem na escola a 

importância de poupar para o futuro. A partir daí, os pais estão abrindo conta 

poupança para os filhos desde cedo.  

No ano de 2015, conforme mencionado acima, a cooperativa amplia a 

sua área de atuação passando atender o município de Poços de Caldas, uma das 
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principais cidades do sul de minas. O município tem perfil diferente dos demais e em 

função da recente entrada, apresenta baixo número de associados. 

Em 23 anos a cooperativa apresentou crescimento em seu quadro 

social, não houve queda desde a sua abertura até o ano de 2014. 

Figura 15 - Evolução do número de associados 

 
                 Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 

 

De acordo a linha do tempo da cooperativa, podemos observar que os 

fatores que contribuíram para esse crescimento de 47,81% apenas no primeiro ano 

de funcionamento, foram:  

 A parceria com o Banco do Brasil viabilizando o pagamento dos 

aposentados e pensionistas do INSS contribui com esse crescimento, foi uma grande 

conquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 16 - Linha do Tempo I 
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Histórico da Cooperativa – Linha do Tempo

Marco Zero  - 1991 1992                                                                        1993

31/7/1991

AUTORIZAÇÃO

BACEN

09/6/1991

CRIAÇÃO

Protocolado no BACEN

por 22 Produtores

Rurais, Comerciantes

o pedido de Abertura

1992

PARCERIA COM

BANCO DO BRASIL

Viabilizando o 

pagamento dos 

vencimentos 

dos aposentados

e pensionistas do 

INSS

28/10/1991

INAUGURAÇÃO DA 

1ª AGÊNCIA EM 

SÃO ROQUE DE MINAS

Cômodo de 24 m2 cedido 

pela Prefeitura de São Roque

 
               Fonte: Sicoob Saromcredi. 

  

 Em 1994, o Plano real favorece investimento na agricultura, economia 

estável. Com relação ao ano de 1992 houve crescimento de 12,30%.  

 O café foi à primeira cadeia produtiva a receber incentivo e apoio direto 

da cooperativa. Em 1995, a cooperativa criou um viveiro de mudas com o objetivo de 

incentivar, produzir, distribuir e financiar mudas de café para o plantio da lavoura de 

café. Foram distribuídas 350 mil mudas de café. Neste período a cooperativa cresceu 

10,84%. 

Em 1996, foi estabelecida parceria com o Sindicato Rural e a 

Coocanastra, fortalecendo, assim, o apoio à cadeia produtiva do café. Houve um 

crescimento de 2,96%. Neste mesmo ano a cooperativa abriu uma nova agência no 

município de Vargem Bonita e filiou-se ao Sicoob. 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 17 - Linha do Tempo II 
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Histórico da Cooperativa – Linha do Tempo

1994 1995                                                                            1996 

1994

PLANO REAL

Projetos de 

Investimento no

Setor da Agricultura

e Pecuária, para 

geração de Emprego, 

Produção e Renda Local

1996

FILIAÇÃO AO

SISTEMA SICOOB

1996

PARCERIA COM O 

SINDICATO RURAL E 

COOCANASTRA

Investimento no 

Setor Cafeeiro

1996

INCENTIVO AO 

ASSOCIATIVISMO 

LOCAL para criação da

Associação Comercial e 

Empresarial de São 

Roque de Minas

24/6/1996

INAUGURAÇÃO 

AGÊNCIA VARGEM 

BONITA

1995

INCENTIVO AO

PLANTIO DE CAFÉ

Projeto Viveiro de 

Mudas. Produziu, 

distribuiu e financiou o 

plantio da Lavoura 

Cafeeira (350 mil Pés de 

Café)

 

                   Fonte: Sicoob Saromcredi. 
 

 

 Com o crescimento da cooperativa de crédito surge uma nova 

preocupação. Quem vai assumir a cooperativa no futuro? Sob a perspectiva que o 

cooperativismo é um meio de promover o desenvolvimento, pais em parceria com o 

Sicoob Saromcredi, decidiram fundar a cooperativa educacional com a missão de 

educar indivíduos de maneira a adquirir conhecimentos e habilidades para atuar na 

sociedade de forma ética e empreendedora tendo como base os valores e princípios 

do cooperativismo.  

 Figura 18 - Linha do Tempo III 

 
                       Fonte: Sicoob Saromcredi. 
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Em 1998, a cooperativa de crédito inaugura a sua 3ª agência, desta vez, 

em São João Batista do Glória. Com relação ao período de 1996 houve um 

crescimento de 15,34%.   

 A inclusão digital em toda comunidade rural e urbana foi realizada no 

ano 2000, uma iniciativa da cooperativa.  Nesse mesmo ano deu-se início o apoio à 

qualificação do Queijo Minas Artesanal, uma das principais cadeias produtivas da 

região.  

 Em 2001, é inaugurada a 4ª agência da cooperativa no município de 

Delfinópolis. A partir deste momento, inicia-se o apoio a cadeia produtiva da 

fruticultura. O município de Delfinópolis é o 4º maior produtor de banana do Estado de 

Minas Gerais. (EMATER, 2015) 

Com relação ao período de 1996 a cooperativa cresceu 25,34%.   

Figura 19 - Linha do Tempo IV 

Linha do Tempo

1998                                                       2000                                                           2001

9/11/1998

INAUGURAÇÃO 

AGÊNCIA SÃO JOÃO 

BATISTA DO GLÓRIA

2000

INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

DO QUEIJO CANASTRA 

Parceria com ONG Francesa

FERT

2000

APOIO NA INCLUSÃO

DIGITAL DA COMUNIDADE, 

Inclusive rural

15/10/2001

INAUGURAÇÃO DA 

AGÊNCIA DELFINÓPOLIS

 
                    Fonte: Sicoob Saromcredi. 

 

 A 5ª agência foi inaugurada em Pratinha no ano de 2002. Neste período 

a cooperativa cresceu 40% com relação ao ano anterior.   

 Em 2004, a cooperativa passa a ser aberta ou de livre admissão, 

podendo pessoa física ou jurídica de caráter público ou privado ser associado. Nesse 

período o número de cooperados cresceu 54,56%.  
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               Figura 20 - Linha do Tempo V 

2002 2003                                                        2004

Linha do Tempo

18/3/2002

INAUGURAÇÃO DA 

AGÊNCIA PRATINHA

6/11/2004

TRANSFORMAÇÃO DA

COOPERATIVA PARA

LIVRE ADMISSÃO

2004

FOMENTO AO 

DESENVOLVIMENTO DA

AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SÃO ROQUE DE MINAS

 
                 Fonte: Sicoob Saromcredi. 

 

Em 2009, foi inaugurada a sede do centro administrativo e agência São 

Roque de Minas, o espaço recebeu o nome de “Casa da Solidariedade Financeira”. 

 Neste mesmo ano, a cooperativa filia-se à Central das Cooperativas de 

Economia e Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Cecremge 
 

Figura 21 - Linha do Tempo VI 

2008 2009

Linha do Tempo

2009

INAUGURAÇÃO DA 

NOVA SEDE CENTRO 

ADMINISTRATIVO E 

AGÊNCIA SÃO ROQUE DE 

MINAS

2009

MUDANÇA PARA A 

CENTRAL SICOOB

CECREMGE

 

                  Fonte: Sicoob Saromcredi. 
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Foi em Cássia, que surgiu a sexta agência do Sicoob Saromcredi no ano 

de 2010. Como o município conta com outros bancos convencionais e outras 

cooperativas de crédito o número de associados até o ano de 2014 é de apenas 

5,47%. Além disso, um fator que pode ter influenciado é o histórico de cooperativas 

que estiveram presentes no município e que não deram certo.  

              Figura 22 - Linha do Tempo VII 

 

Linha do Tempo

2010

MOBILIZAÇÃO E 

ASSESSORIA NA 

IMPLANTAÇÃO DO 

PAA

Vargem Bonita, São João

Batista do Glória e

Pratinha

2/9/2011

INAUGURAÇÃO 

AGÊNCIA MEDEIROS

14/5/2010

INAUGURAÇÃO 

AGÊNCIA CÁSSIA

2010                                                                                              2011                       

1/2/2010

IMPLANTAÇÃO DO 

PAA DA CONAB EM 

SÃO ROQUE

 

                 Fonte: Sicoob Saromcredi. 

 

 

No ano de 2011, é inaugurada a sétima agência no município de 

Medeiros. Neste período o número de associados cresceu 13,82%.  

No ano de 2012, é concedida a Indicação Geográfica do Queijo Canastra 

em sete municípios da região da Serra da Canastra. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 Figura 23 - Linha do Tempo VIII 

Linha do Tempo

2011                                                                                              2012                       

13/3/2012

CONCESSÃO 

DA IG DO 

QUEIJO

CANASTRA

 

               Fonte: Sicoob Saromcredi. 

 

 

No ano de 2012, o Sicoob Saromcredi reúne lideranças para 

alinhamento de informações referentes à produção de queijo na Região da Serra da 

Canastra, desafios e oportunidades.  

 A política da cooperativa é ter sede própria, seguindo os mesmos 

padrões do município de São Roque de Minas; são reinauguradas as agencias de 

Vargem Bonita e Pratinha, respectivamente em 2012 e 2013. 

 Em 2013, nasce o Projeto “Queijo Minas Artesanal da Região da 

Canastra” em parceria com o Sebrae. A iniciativa fomentou a cadeia produtiva do 

queijo e criou oportunidade para o turismo rural, sendo assim, iniciou-se apoio a mais 

esse segmento.  

  

 

 

 

 

 

 



85 

 

              Figura 24 - Linha do Tempo IX 

Linha do Tempo

19/10/2013

INAUGURAÇÃO 

NOVA AGÊNCIA 

PRATINHA

2012                                                                         2013

16/9/2012

INAUGURAÇÃO 

NOVA AGÊNCIA 

VARGEM BONITA

8/8/2013

LANÇAMENTO 

DA IN30/2013 DO 

MAPA

13/11/2013

QUEIJO CANASTRA

É ELEITO PRODUTO

DO ANO

27/11/2013

MISSÃO DE 

PRODUTORES

DE QUEIJO PARA

SÃO PAULO

19/6/2012

MISSÃO TÉCNICA 

CONJUNTA EM 

SÃO ROQUE DE 

MINAS

SEBRAE, MAPA e 

CODEVASF

1/4/2013

INÍCIO DO PROJETO

QUEIJO CANASTRA

COM O SEBRAE

R$1.300.000,00

13/8/2012

IMPLANTAÇÃO 

DO PROGRAMA

EMPREENDER

Parceria com 

ACE-SRM e 

Federaminas

 

                 Fonte: Sicoob Saromcredi. 

 

 

O apoio às feiras e eventos nacionais e internacionais começou com 

maior intensidade em 2012 e segue até os dias atuais. 

 Em 2013, inicia-se o apoio a Educação Cooperativista, Empreendedora 

e Financeira em toda rede de ensino dos municípios atendidos pela cooperativa. Essa 

iniciativa é importante para dar sustentabilidade às cadeias produtivas, uma vez que, 

são filhos e netos dos produtores rurais que estão, desde cedo, tendo oportunidade 

de aprender a cooperar, desenvolver o comportamento empreendedor e a lidar com o 

dinheiro de forma responsável.  
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              Figura 25 - Linha do Tempo X 

Linha do Tempo

2013                                                                                2014

10, 11 e 12/2014

Realização das

Feiras dos 

Jovens 

Empreendedores

nas escolas de 

São Roque de 

Minas

11 e 12/2013

Capacitação de 150

educadores das 

escolas de São 

Roque de Minas no 

Programa Cultura 

Empreendedora 

nas Instituições 

de Ensino

2 e 3/2014

Elaboração dos 

Projetos 

Pedagógicos de 

cada escola

e do município.

7 e 8/2014

Realização de 

oficinas 

Complementares

da Cultura 

Empreendedora 

nas Instituições 

de Ensino (150 

Educadores)

29/5/2014

SEMINÁRIO DE DUCAÇÃO

EMPREENDEDORA,

FINANCEIRA E COOPERA-

TIVISTA

1/5/2014

MISSÃO TÉCNICA

A FRANÇA COM

PRODUTORES

 

                Fonte: Sicoob Saromcredi. 

 

 

Em suma, cresce o número de cooperados, por conseguinte a cooperativa. 

Desde a sua abertura, o volume de depósitos vem crescendo de forma 

significativa. Entre o período de 1994 a 2000, a cooperativa apresentou um 

crescimento de 1000%, ou seja, em 1994 ela contava com R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais) e em 2000 o valor chegou a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil reais. Entre o período de 2000 a 2010 houve uma evolução na ordem 

de 1.325,6%, ou seja, de R$ 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil reais) saltou 

para R$ 33.142.046,00 (trinta e três milhões, cento e quarenta e dois mil e quarenta e 

seis reais). 

Nos últimos 5 anos, a cooperativa cresceu 155,5%, fechando o ano de 2014 

no valor de R$ 84.676.460 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil, 

quatrocentos e sessenta reais).  

 

. 

 

 

         Figura 26 - Evolução dos depósitos 
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            Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

 

 O volume de depósito demonstra a confiança que o cooperado tem na 

cooperativa. Os depósitos permitem que o cooperado cumpra com seus 

compromissos. O dinheiro circula na cidade. Demonstram que os cooperados tiveram 

resultados financeiros favoráveis com as suas atividades empresariais.  

No ano de 2012, houve crescimento no volume de depósitos, clientes e 

operações de crédito na mesma proporção. Os dados do balanço patrimonial que 

serão apresentados evidenciam este crescimento. 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE's) em fase inicial de 

funcionamento ou em expansão geralmente necessitam ter acesso ao crédito 

(SEBRAE MG, 2015). 

As iniciativas de fomento às atividades econômicas como milho, café, 

leite, fruticultura, turismo e comércio em geral impactam na economia local e regional.  

Para Martinelli e Joyal (2004), apoiar os empreendedores, 

especialmente os pequenos, é um meio mais importante e efetivo de incentivar o 

desenvolvimento local.  

O autor corrobora com o Sebrae MG sobre a importância de 

disponibilizar crédito para novos empreendimentos, pois é uma das principais 

ferramentas para dar condições ao desenvolvimento de empresas, emergentes ou 

não. 

Veja a seguir a evolução das operações de crédito. 
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Figura 27 - Evolução das operações de crédito 
 

 
            Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 
 
 

Em relação ao volume de operações de crédito até o ano de 1999 houve 

estagnação. No ano 2000, houve aumento significativo e no ano de 2001 manteve 

praticamente o mesmo volume de crédito. No período de 2002 a 2008, apresentou 

crescimento significativo. Em 2009, houve uma retração na ordem 5,01%. Em 2010, 

praticamente manteve o mesmo volume apresentado em 2008. A partir de 2011, 

houve um crescimento expressivo. O ano de 2014 fechou em R$ 114.391.303,00 

(cento e catorze milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e três reais). 

Entre os exercícios de 2013 a 2014, houve um crescimento de 14,75% na 

carteira de crédito, sendo a mesma resumida da seguinte forma: 

a) Empréstimos e títulos descontados: R$ 31.418.819,07 (trinta e um 

milhões, quatrocentos e dezoito reais e oitocentos e dezenove reais e sete centavos). 

b) Financiamentos: R$ 21.749.097,56 (vinte e um milhões, setecentos e 

quarenta e nove mil, noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). 

c) Financiamentos rurais e agroindustriais: R$ 61.223.386,74 (sessenta e 

um milhões, duzentos e vinte e três mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta e 

quatro centavos). 

Pode se observar que a maior carteira da cooperativa é a de crédito rural, 

o que demonstra que apesar de atender empresários vinculados ao comércio e 

serviços, a cooperativa mantém suas origens ao financiar o agronegócio, o que vem 
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sendo de suma importância para o crescimento da economia na região da sua área 

de atuação.  

A cooperativa nasceu para atender as necessidades dos produtores 

rurais e continua com esse propósito, fomentando a cadeia produtiva e demais áreas 

voltadas para o comércio e serviços. 

 
 

6.1.2 Economia com taxas de juros e tarifas 
 
 

  

É fundamental verificar as taxas de juros e tarifas que são cobradas 

pelas instituições financeiras para entender a diferença entre a cooperativa e banco 

convencional em termos de economia voltada para o cliente e/ou associado. Desta 

forma, foram analisadas as taxas de juros médias e os pacotes de serviços para 

pessoas físicas de três grupos: bancos privados, consolidado (bancos privados + 

bancos públicos + Caixa Econômica Federal) e cooperativas de crédito. 

Tarifas são custos que todas as instituições financeiras repassam a seus 

clientes como forma de pagamento por um serviço prestado. No que se refere aos 

pacotes de serviços, veja a seguir as figuras 28 e 29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Posição consolidada para pacote de tarifas pessoa física (01) 
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Fonte: Elaborado por Banco Central do Brasil (2015) com formatação Silva (2015, p. 79). 

Posição consolidada em 20/02/2015 - Pessoa física

Bancos privados + 

Bancos públicos + Caixa 

Econômica Federal

Bancos Privados

Valor médio Valor médio

Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO 308,68 329,77

Valor médio Valor médio

CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito 7,13 7,00

CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança 6,04 5,44

CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) 29,70 28,22

CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque 11,31 11,27

CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque 3,28 3,60

CHEQUE - Cheque Administrativo 20,28 19,36

CHEQUE - Cheque Visado 14,74 15,07

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal 2,66 2,70

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal 1,96 1,98

Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente 2,43 2,65

DEPÓSITO - Depósito Identificado 2,57 2,62

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) 4,22 4,34

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) 1,93 1,92

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) 4,13 4,63

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) 4,13 4,22

Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) 1,73 1,63

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) 4,09 4,52

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado 11,46 12,06

Valor médio Valor médio

Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED pessoal 15,00 15,00

Transferência de recursos por meio de DOC/TED - DOC/TED internet 5,00 5,00

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) 14,96 15,20

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) 12,84 13,71

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) 12,97 13,64

Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) 3,08 3,26

Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) 3,10 3,38

Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO 19,42 18,72

Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal 17,05 17,30

Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico 12,44 13,43

Transferência por meio de DOC - DOC internet 14,05 15,35

Transferência por meio de TED - TED pessoal 17,35 17,61

Transferência por meio de TED - TED eletrônico 13,86 15,07

Transferência por meio de TED - TED internet 14,79 16,24

Valor médio Valor médio

Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE 34,60 33,70

Valor médio Valor médio

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I 23,31 24,82

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II 31,46 35,44

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III 49,09 56,44

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV 61,01 70,12

Valor médio Valor médio

Anuidade - cartão básico nacional - -

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito 12,67 14,27

Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país 14,98 17,10

Pagamento de contas util izando a função crédito em espécie 11,06 11,59

Avaliação emergencial de crédito 17,58 18,98

Anuidade - cartão básico internacional - -

Util ização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior 19,75 22,14

Valor médio Valor médio

Venda de moeda estrangeira - espécie 85,68 95,00

Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem 54,25 62,81

Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga 69,05 75,28

Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga 68,81 75,28

Compra de moeda estrangeira - espécie 85,68 95,00

Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem 106,71 130,45

Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago 68,81 75,28

Média Geral 23,18 31,19

OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL

CARTÃO DE CRÉDITO

CADASTRO

CONTA DE DEPÓSITOS

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
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Quando se volta para o universo de cooperativas de crédito, percebe-se 

a diferença. Veja a seguir: 

 

           Figura 29 - Posição consolidada para pacote de tarifas pessoa física (02) 

 

           Fonte: Elaborado por Banco Central do Brasil (2015) com formatação Silva (2015, p. 80). 

Consolidado - Cooperativas de Crédito

Posição consolidada em 20/02/2015 - Pessoa física

Valor médio

Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO 22,39

Valor médio

CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito 7,73

CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança 5,52

CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) 38,52

CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque 15,79

CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque 1,82

CHEQUE - Cheque Administrativo 15,37

CHEQUE - Cheque de transferência bancária_(TB e TBG) 5,03

CHEQUE - Cheque Visado 6,34

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal 1,46

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal 1,77

Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente 2,15

DEPÓSITO - Depósito Identificado 1,71

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) 1,85

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) 1,96

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) 1,56

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) 2,43

Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) 1,08

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) 1,23

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado 8,04

Valor médio

Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED pessoal 12,04

Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED eletrônico 11,29

Transferência de recursos por meio de DOC/TED - DOC/TED internet 10,86

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) 11,44

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) 8,84

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) 8,32

Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) 1,73

Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) 1,60

Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO 9,68

Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal 12,26

Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico 9,49

Transferência por meio de DOC - DOC internet 8,71

Transferência por meio de TED - TED pessoal 12,53

Transferência por meio de TED - TED eletrônico 9,69

Transferência por meio de TED - TED internet 8,62

Valor médio

Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE 28,40

Valor médio

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I 18,31

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II 18,24

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III 26,92

PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV 34,51

Valor médio

Anuidade - cartão básico nacional -

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito 13,48

Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país 7,59

Pagamento de contas util izando a função crédito em espécie 4,58

Avaliação emergencial de crédito 17,74

Anuidade - cartão básico internacional -

Util ização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior 10,87

Valor médio

Venda de moeda estrangeira - espécie 209,43

Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem 9,64

Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga 8,23

Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga 7,71

Compra de moeda estrangeira - espécie 2,27

Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem 9,00

Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago 7,94

Média Geral 13,76

OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL

CARTÃO DE CRÉDITO

CADASTRO

CONTA DE DEPÓSITOS

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
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Silva (2015, p. 81) destaca que ao analisarmos a média geral, é 

evidenciado o diferencial das cooperativas de crédito, pois apresenta 56% de 

economia comparando com o os bancos privados. Analisando as médias 

consolidadas dos bancos privados somados a bancos públicos e Caixa Econômica 

Federal, nota-se que as cooperativas de crédito apresentam uma economia para os 

cooperados de 31. 

No dia 30/11/2015, o Sicoob Saromcredi realizou pesquisa para 

conhecer os valores de pacotes de serviços praticados pelos bancos convencionais 

voltados para pessoa física e pessoa jurídica (MEI) - Microempreendedor Individual. 

A pesquisa aponta que pacotes de serviços variam de R$ 10,50 a R$ 78,00 para 

pessoa física. Para pessoa jurídica as taxas estão em média R$ 60,00. Foi percebido 

pouco ou nenhum interesse dos bancos em atender o MEI - Microempreendedor 

Individual. Em função do elevado número de atendimentos, os bancos convencionais 

não conseguem atender os clientes com atenção adequada, acabam perdendo em 

qualidade (SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

As cooperativas de crédito ofertam serviços com taxas mais em conta 

que os bancos convencionais. Enquanto a maioria das cooperativas cobra pacotes de 

serviços, o Sicoob Saromcredi optou por não cobrar dos cooperados, o que significa 

uma economia financeira desde a sua adesão até os dias atuais, ainda maior que as 

demais. O cooperado que coloca 10,00 (dez reais) na conta, daqui a 10 anos, esse 

mesmo valor estará disponível, não haverá débito. 

Enquanto a Taxa Celic encontra-se em 14,25 o Sicoob Saromcredi 

consegue manter os juros até 8% (SICOOB SAROMCREDI, 2015).  
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Tabela 2 - Comparativo 08 maiores instituições financeiras e o Sicoob Saromcredi 

Cenário Taxa SELIC  13,75 14,25        

     BANCOS   SICOOB SAROMCREDI 

           

Comparativo de Taxas   Menor Maior Média  Menor Maior  

Pessoa Física          

Veículos 0 km   1,47 2,35 1,89  1,39 1,49  

Veículos Usados   1,59 2,58 2,06  1,49 1,75  

Cheque Especial   9,31 15,82 11,9   4,99  

Crédito Consignado Privado  2,23 2,85 2,52   1,49  

Crédito Consignado Público  1,76 2,56 1,95   1,49  

Crédito Pessoal   3,63 6,28 4,82   2,49  

           

Comparativo de Taxas   Menor Maior Média  Menor Maior  

Pessoa Jurídica          

Antecipação de recebíveis Cartão 2,32 3,74 3,01   1,59  

Capital de Giro   1,39 3,31 2,40  1,69 1,99  

Conta Garantida   2,01 4,66 2,97   2,19  

Desconto Boletas   1,23 3,16 2,50   2,20  

Dados 8 principais instituições período de Junho 2015: Banco do Brasil, Caixa, HSBC, Santander, Itaú, Bradesco, 
Citibank, Mercantil. Disponível em: <http://web.ipead.face.ufmg.br/site/publicacoes/taxasJuros>. 
Fonte: IPEAD e Sicoob Saromcredi. Elaborado pelo Sicoob Saromcredi 

 
  

As maiores diferenças voltadas para pessoa física - PF encontram-se no 

cheque especial na ordem de 58,07%, crédito pessoal 48,35% e crédito consignado 

privado 40,88%. Para a pessoa jurídica - PJ a maior diferença encontra-se na 

antecipação de recebíveis cartão na ordem de 47,18%.  

A menor taxa das 08 maiores instituições financeiras para desconto de 

cheque é 2,64%, a maior é 3,28 e a média 3,06, enquanto a maior no Sicoob 

Saromcredi corresponde a 1,99, ou seja, uma diferença de 34,97%. (Banco Central 

do Brasil). 

Com taxas mais atraentes e com isenção de pacotes de serviços o 

cooperado economiza.  

 

 

6.1.3 Indicadores: ativos e patrimônio líquido da cooperativa 

 

Segundo Goulart (2002, p. 95), o conceito de ativo é apresentado como 

“conjunto de bens e direitos de uma entidade” ou como “as aplicações de recursos” 

de uma empresa.  
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Tabela 3 - Balanço patrimonial para os exercícios findos de 31 de dezembro de 2014 
e 2013 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Reais

A T I V O 31/12/2014 31/12/2013

Circulante 108.526.410,40         89.170.095,75         

     Disponibilidades 987.220,02               1.313.038,13           

     Títulos e Valores Mobiliários (Nota 4) 6.130.728,06            9.257.958,52           

          Carteira Própria 6.130.728,06            9.257.958,52           

     Relações Interfinanceiras (Nota 5) 34.506.910,53          18.609.181,14         

          Centralização Financeira - Cooperativas 34.506.910,53          18.609.181,14         

     Operações de Crédito (Nota 6) 65.327.719,16          59.774.940,79         

          Operações de Crédito 68.688.165,21          61.442.016,79         

          (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (3.360.446,05)           (1.667.076,00)          

     Outros Créditos (Nota 7) 620.329,66               174.287,19              

          Créditos por Avais e Fianças Honrados 71.625,00                 -                         

          Rendas a Receber 349.498,37               145.088,39              

          Diversos 259.674,88               29.198,80                

          (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (60.468,59)                -                         

     Outros Valores e Bens (Nota 8) 953.502,97               40.689,98                

          Outros Valores e Bens 904.000,00               -                         

          Despesas Antecipadas 49.502,97                 40.689,98                

Realizável a Longo Prazo 46.603.480,06          39.129.592,72         

     Operações de Crédito (Nota 6) 45.703.138,16          38.240.462,28         

          Operações de Crédito 45.703.138,16          38.240.462,28         

     Outros Créditos (Nota 7) 900.341,90               889.130,44              

          Diversos 900.341,90               889.130,44              

Permanente 9.355.785,31            7.040.311,09           

     Investimentos (Nota 9) 3.134.997,76            1.501.207,40           

          Participações em Cooperativas 3.134.997,76            1.501.207,40           

     Imobilizado em Uso (Nota 10) 6.080.162,62            5.337.994,15           

          Imóveis de Uso 4.846.401,72            4.270.401,72           

          Outras Imobilizações de Uso 2.751.118,41            2.238.953,35           

          (Depreciações Acumuladas) (1.517.357,51)           (1.171.360,92)          

     Intangível (Nota 11) 140.624,93               201.109,54              

          Ativos Intangíveis 340.184,87               333.123,38              

          (Amortização Acumulada) (199.559,94)              (132.013,84)             

TOTAL DO ATIVO 164.485.675,77         135.339.999,56        

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2014 E 2013

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda.

SICOOB SAROMCREDI

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 
 
 

A nota 4 refere-se a Títulos e valores mobiliários. Em 31 de dezembro 

de 2014 e 2013, as aplicações em Títulos e Valores Mobiliários estavam compostas 

da seguinte forma: 

          Tabela 4 - Títulos e valores mobiliários 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Títulos de Renda Fixa 6.130.728,06 9.257.958,52 

            Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 

 

Os Títulos de Renda Fixa referem-se, substancialmente, a aplicações 

em Certificados de Depósitos Interbancários - CDI, no SICOOB CENTRAL 

P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2013

Circulante 111.958.758,34        89.374.948,05         

     Depósitos (Nota 12) 84.676.459,53          66.098.786,15         

            Depósitos à Vista 23.734.401,58          21.656.782,85         

            Depósitos a Prazo 60.942.057,95          44.442.003,30         

     Relações Interfinanceiras (Nota 13) 24.564.416,34          21.179.013,60         

            Repasses Interfinanceiros 24.564.416,34          21.179.013,60         

     Relações Interdependências 3.241,17                  870,59                    

            Recursos em Trânsito de Terceiros 3.241,17                  870,59                    

     Obrigações Por Empréstimos (Nota 13) 51.445,48                 -                         

            Empréstimos no País - Outras Instituições 51.445,48                 -                         

     Outras Obrigações (Nota 14) 2.663.195,82            2.096.277,71           

         Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 21.478,37                 21.602,49                

         Sociais e Estatutárias 1.107.730,15            799.946,25              

         Fiscais e Previdenciárias 185.586,13               160.336,68              

         Diversas 1.348.401,17            1.114.392,29           

Exigível a Longo Prazo 22.905.914,27          23.219.558,13         

     Relações Interfinanceiras (Nota 13) 19.097.443,69          19.033.122,37         

            Repasses Interfinanceiros 19.097.443,69          19.033.122,37         

     Obrigações Por Empréstimos (Nota 13) -                          205.748,65              

            Empréstimos no País - Outras Instituições -                          205.748,65              

     Obrigações Por Repasses do País - Instituições Oficiais (Nota 13) 2.908.128,68            3.071.556,67           

            BNDES 2.507.007,50            2.469.980,21           

            Outras Instituições 401.121,18               601.576,46              

     Outras Obrigações (Nota 14) 900.341,90               909.130,44              

         Diversas 900.341,90               909.130,44              

Patrimônio Líquido (Nota 16) 29.621.003,16          22.745.493,38         

     Capital Social 11.679.131,06          9.123.591,77           

         De Domiciliados no País 11.781.478,79          9.253.806,67           

         (Capital a Realizar) (102.347,73)              (130.214,90)             

     Reserva de Lucros 16.322.970,53          12.495.230,24         

     Sobras Acumuladas 1.618.901,57            1.126.671,37           

TOTAL 164.485.675,77        135.339.999,56       

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CECREMGE, e referem-se à contrapartida em operações firmadas com esta, com 

remuneração de, aproximadamente, 102% do CDI.  

 A Nota 5 refere-se a relações interfinanceiras. Em 31 de dezembro de 

2014 e 2013, as aplicações em Relações Interfinanceiras estavam compostas da 

seguinte forma: 

  Tabela 5 - Relações interfinanceiras 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Centralização Financeira - Cooperativas (a) 34.506.910,53 18.609.181,14 

Total 34.506.910,53 18.609.181,14 

   Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

a) Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas 

da Cooperativa, depositadas junto ao SICOOB CENTRAL CECREMGE, conforme 

determinado no art. 37, da Resolução CMN nº 3.859/10. 

Nota 6 refere-se a operações de crédito, veja a seguir: 

a) Composição da carteira de crédito por modalidade: 

 

Tabela 6 - Composição da carteira de crédito por modalidade 

Modalidade 
31/12/2014 

31/12/2013 
Circulante Não Circulante Total 

Adiantamento a Depositante 545.184,75 0,00 545.184,75 428.881,03 

Cheque Especial/ Conta Garantida 2.306.890,89 0,00 2.306.890,89 1.638.228,69 

Empréstimos 6.905.597,42 16.450.486,90 23.356.084,32 23.108.459,05 

Financiamentos 2.240.255,82 19.508.841,74 21.749.097,56 15.982.341,89 

Títulos Descontados 4.900.793,29 309.865,82 5.210.659,11 4.048.888,10 

Financiamento Rural Próprio 4.129.826,45 12.873.622,82 17.003.449,27 14.221.150,54 

Financiamento Rural Repasses 3.233.943,09 40.985.994,38 44.219.937,47 40.254.529,77 

( - ) Provisão p/ Perda com 
Operações de Crédito 

(3.360.446,05) 0,00 (3.360.446,05) (1.667.076,00) 

Total 20.902.045,66 90.128.811,66 111.030.857,32 98.015.403,07 

Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com 

a Resolução CMN nº 2.682/1999: 
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Tabela 7 - Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de 
acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999 
 

Nível / Percentual de 
Risco / Situação 

 Total em 
31/12/2014  

 Provisões 
31/12/2014  

 Total em 
31/12/2013  

 Provisões 
31/12/2013  

AA  - Normal 10.124,97 0,00 0,00 0,00 

A 0,5% Normal 30.083.627,94  150.418,15  25.017.601,05  125.088,00  

B 1% Normal 59.061.383,39 590.614,00  53.709.514,42  537.095,14  

B 1% Vencidas 767.298,71  7.673,00  446.548,68  4.465,49  

C 3% Normal 16.394.691,72  491.841,00  17.934.259,65  538.027,79  

C 3% Vencidas 966.472,05  28.994,16  342.267,37  10.268,02  

D 10% Normal 2.291.972,88  229.197,29  1.855.136,24  185.513,62  

D 10% Vencidas 748.716,82  74.872,00  68.133,98  6.813,40  

E 30% Normal 903.156,75  270.947,03   21.128,71 6.338,61  

E 30% Vencidas 1.372.104,58  411.631,37  26.799,97  8.039,99  

F 50% Normal 1.041.881,73  520.940,87  2.000,00  1.000,00  

F 50% Vencidas 193.743,68  96.871,84  14.773,99  7.387,00  

G 70% Normal 71.976,99  50.383,89  19.333,55  13.533,49  

G 70% Vencidas 160.299,05  112.209,34  4.919,64  3.443,75  

H 100% Normal 108.383,35 108.383,35  131.793,92  131.793,92  

H 100% Vencidas 215.468,76  215.468,76  88.267,90  88.267,90  

Total Normal 109.967.199,72 2.412.725,58  98.690.767,54  1.538.390,57  

Total Vencido 4.424.103,65  947.720,47 991.711,53  128.685,55  

Total Geral 114.391.303,37 3.360.446,05 99.682.479,07  1.667.076,12  

Provisões (3.360.446,05)    (1.667.076,00)   

Total Líquido 111.030.857,32    98.015.403,07   

                 Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 

 

b) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento: 

 

     Tabela 8 - Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento 
 

Descrição Até 90 De 91 a 360 Acima de 360 Total 

Empréstimos 6.905.597,42 5.710.851,39 10.739.635,51 23.356.084,32 

Títulos Descontados 4.900.793,29 306.203,65 0,00 5.210.659,11 

Financiamentos 2.240.255,82 5.936.840,49 13.572.001,25 21.749.097,56 

Financiamentos Rurais 7.363.769,54 32.468.115,80 21.391.501,40 61.223.386,74 

Total 21.410.416,07 44.422.011,33 45.703.138,16 111.539.227,73 

        Obs.: Não inclui Adiantamento a Depositantes, Cheque Especial e Conta Garantida. 
 Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
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c) Composição da carteira de crédito por tipo de produto, cliente e atividade 

econômica: 

 
Tabela 9 - Composição da carteira de crédito por tipo de produto, cliente e atividade 
econômica 

 

Descrição 31/12/2014 % da carteira 

Setor Privado – Comércio 9.273.184,54 8,31 

Setor Privado – Indústria  1.534.157,27 1,38 

Setor Privado – Serviços 2.661.427,22 2,39 

Pessoa Física 97.963.083,41 87,83 

Outros 107.375,29 0,10 

Total 111.539.227,73 100 

 Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 

 

d) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de 

crédito: 

Tabela 10 - Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de 
operações de crédito 
 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Saldo Inicial 1.667.076,00 1.283.586,00 

Constituições / Reversões no período 

Transferência para Prejuízo no período 

1.818.916,38 

(125.546,33) 

509.609,43 

(126.119,43) 

Total 3.360.446,05 1.667.076,00 

            Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 
 
 

e) Concentração dos Principais Devedores: 

Tabela 11 - Concentração dos principais devedores 

 

Descrição 31/12/2014 
% Carteira 

Total 
31/12/2013 

% Carteira 
Total 

Maior Devedor 3.024.824,74 2,64 2.444.403,83 2,45 

10 Maiores Devedores 

50 Maiores Devedores 

14.999.840,13 

36.134.885,45 

13,11 

31,59 

13.575.680,60 

34.144.081,21 

13,62 

34,25 

      Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
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f) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo: 

Tabela 12 - Movimentação de créditos baixados como prejuízo 

 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Saldo inicial 359.796,12 300.682,77 

Valor das operações transferidas no período 

Valor das operações recuperadas no período  

125.546,33 

(169.388,03) 

126.119,43 

(67.006,08) 

Total 315.954,42 359.796,12 

       Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

 Nota 7 são outros créditos, valores referentes às importâncias devidas à 

cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, conforme 

demonstrativo abaixo: 

 Tabela 13 - Outros créditos 

Descrição - Curto Prazo 31/12/2014 31/12/2013 

Crédito por Avais e Fianças Honrados (a) 71.625,00 0,00 

Rendas a Receber (b) 

Adiantamentos e Antecipações Salariais (c) 

349.498,37 

39.004,50 

145.088,39 

10.869,26 

Cheques a Receber (d) 108.245,00 0,00 

Adiantamentos para pagamentos de nossa conta (e) 3.250,00 400,00 

Títulos e Créditos a Receber (f) 

Devedores Diversos (g) 

74.156,67 

35.018,71 

2.920,44 

15.009,10 

( - ) Provisão para Outros Créditos (60.468,59) 0,00 

Total 620.329,66 174.287,19 

 

Descrição - Não Circulante 31/12/2014 31/12/2013 

Devedores por Depósitos em Garantia (h) 900.341,90 889.130,44 

Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 
 

(a) Em Crédito por Avais e Fianças Honrados está registrada a operação 

de aval de coobrigação (Cédula de Produtor Rural). 

 

(b) Em Rendas a Receber estão registrados: receita sobre saldo mantido 

na Centralização Financeira do Sicoob Central Cecremge (R$ 332.418,85), rendas por 

serviços prestados a receber (R$ 2.358,32) e rendas a receber do Bancoob pela 

arrecadação de documentos para compensação (R$ 14.721,20). 
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(c) Em Adiantamentos e Antecipações Salariais estão registrados os 

pagamentos de férias competência Janeiro/2015 (R$ 39.004,50). 

 

(d) Em Cheques a Receber estão registrados os cheques para 

pagamento de bens não de uso próprio, vendidos a prazo. 

 

(e) Em Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta estão 

registrados os adiantamentos de viagem. 

 

(f) Em Títulos e Créditos a Receber estão registrados os valores a 

receber de cessões de crédito Mastercard (R$ 69.445,67) e de tarifas a receber (R$ 

4.711,00). 

 

(g) Em Devedores Diversos estão registradas as pendências a 

regularizar conta corrente (R$ 3.516,00), diferenças de caixa (R$ 55,20) e também as 

pendências a regularizar do BANCOOB (R$ 31.447,51). 

 

(h) Em Devedores por Depósito em Garantia estão registrados depósitos 

judiciais para: Cofins sobre Atos Cooperativos (R$ 690.365,02); PIS sobre a folha de 

pagamento de pessoal (R$ 209.976,88). 

 

Nota 8 refere-se a outros valores e bens. Em Bens Não de Uso Próprio 

está registrado o valor referente a bens recebidos como doação em pagamento de 

dívidas, não estando sujeitos à depreciação ou correção. 

  Registram-se ainda no grupo, as despesas antecipadas, referentes a 

prêmios de seguros. 

        Tabela 14 - Outros valores e bens 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Outros Valores e Bens   

Bens Não de Uso Próprio 904.000,00 0,00 

Despesas Antecipadas 49.502,97 40.689,98 

Total 953.502,97 40.689,98 

Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

 Nota 9 refere-se a investimentos. O saldo é substancialmente, 

representado por quotas do Sicoob Central Cecremge e ações do Bancoob. 
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         Tabela 15 - Investimentos 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Sicoob Central Cecremge 2.661.393,32 1.388.557,47 

Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 473.604,44 112.649,93 

Total 3.134.997,76 1.501.207,40 

 Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

 

Nota 10 refere-se a Imobilizado de uso, demonstrado pelo custo de 

aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo 

método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado 

conforme abaixo: 

 

      Tabela 16 - Imobilizado de uso 
 

Descrição 
Taxa de 

Depreciação 
31/12/2014 31/12/2013 

Imobilizações em Curso – Imóveis (a) - 335.699,09 480,00 

Terrenos - 1.447.880,20 871.880,20 

Edificações (b) 4% 3.398.521,52 3.398.521,52 

Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 10% 1.229.452,14 1.158.227,05 

Sistema de Processamento de Dados 20% 739.952,06 613.781,78 

Sistemas de Comunicação 10% 99.632,88 92.175,88 

Sistemas de Segurança 10% 44.252,88 44.252,88 

Veículos 20% 302.129,36 330.035,76 

TOTAL - 7.597.520,13 6.509.355,07 

Depreciação acumulada - (1.517.357,51) (1.171.360,92) 

TOTAL - 6.080.162,62 5.337.994,15 

 Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

 

(a) As imobilizações em curso serão alocadas em grupo específico após 

a conclusão das obras e efetivo uso, quando passaram a ser depreciadas. 

Nota 11 refere-se a Intangível, nesta rubrica registram-se os direitos que 

tenham como objeto os bens incorpóreos, destinados à manutenção da companhia, 

como as licenças de uso de softwares.  
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Nota 12 são os depósitos. À vista não são remunerados, a prazo 

recebem encargos financeiros contratados.  

Tabela 17 - Depósitos 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Depósito à vista 23.734.401,58 21.656.782,85 

Depósito a prazo 60.942.057,95 44.442.003,30 

Total 84.676.459,53 66.098.786,15 

   Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

Os depósitos, até o limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ, estão garantidos 

pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), constituído conforme 

Resoluções CMN n° 4.150/12 e 4.284/13. Este fundo tem como instituições 

associadas às cooperativas singulares de crédito e os bancos cooperativos 

integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). Este fundo tem por 

objeto prestar garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de 

liquidação extrajudicial de instituição associada. A contribuição mensal ordinária das 

instituições associadas ao Fundo é de 0,0125% dos saldos das obrigações garantidas, 

que abrangem as mesmas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito 

dos bancos, o FGC, que considera, os depósitos à vista e a prazo, as letras de crédito 

do agronegócio, de acordo com a Resolução CMN nº 4.150/12. 

 Nota 13 refere-se a relações interfinanceiras / obrigações por 

empréstimos e repasses. São demonstradas pelo valor principal acrescido de 

encargos financeiros e registram os recursos captados junto a outras instituições 

financeiras para repasse aos associados em diversas modalidades e Capital de Giro. 

As garantias oferecidas são a caução dos títulos de créditos dos associados 

beneficiados. 

 

a) Circulante 

Tabela 18 - Circulante 

Instituições Taxa Vencimento 31/12/2014 31/12/2013 

BANCOOB Entre 1,5% a.a. e 6,75% a.a. Entre 01/2015 e 12/2015 24.564.416,34 21.179.013,60 

BNDES 1,00% a.a. + TJLP 15/04/2015 51.445,48 205.748,65 

Total   24.615.861,82 21.384.762,25 

 
 

b) Não Circulante 
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Tabela 19 - Não circulante 

Instituições Taxa Vencimento 31/12/2014 31/12/2013 

BANCOOB Entre 2% a.a. e 6,75%a.a. Entre 03/2016 e 06/2020 19.097.443,69 19.033.122,37 

BNDES 1,50% a.a. + TJLP 15/09/2016 2.507.007,50 2.469.980,21 

BDMG 1,50% a.a. + TJLP Entre 06/2015 e 06/2018 401.121,18 601.576,46 

Total   22.005.572,37 22.104.679,04 

      Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

Nota 14 refere-se outras obrigações, como mostra a seguir: 

 
   Tabela 20 - Outras obrigações 
 

Sociais e Estatutárias 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (a) 1.055.195,10 757.883,04 

Cotas de capital a pagar (b) 52.535,05 42.063,21 

Total 1.107.730,15 799.946,25 

  Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

  Tabela 21 - Outras obrigações (diversas) 
 

                       Diversas 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados (a) 21.478,37 21.602,49 

Fiscais e Previdenciárias (b) 185.586,13 160.336,68 

Cheques Administrativos (c) 198.000,00 136.662,32 

Obrigações por Prestação de Serviços de Pagamento 9.330,27 16.725,84 

Despesas de Pessoal (d) 889.329,29 561.856,32 

Outras Despesas Administrativas (e) 83.192,54 105.071,32 

Devedores Diversos – País (f) 168.549,07 294.076,49 

Total 1.555.465,67 1.296.331,46 

   Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
 
 

(a) Refere-se ao IOF sobre as operações de crédito (R$ 18.364,59) a ser 

recolhido; às contas convênios mantidas junto às prefeituras, para arrecadação de 

guias tributárias municipais (R$ 3.104,42); e outros (R$ 9,36). 

 

(b) Refere-se aos impostos e contribuições a serem recolhidos. 
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(c) Refere-se a cheques emitidos pela Cooperativa contra o próprio caixa 

da instituição, porém não compensados até a data-base de 31/12/2014. 

 

(d) Refere-se à provisão para pagamento de despesas de pessoal: férias 

(R$ 271.728,61), INSS sobre férias (R$ 69.834,26) e FGTS sobre férias (R$ 

21.738,28); tickets alimentação (R$ 75.600,00) e bonificação salarial dos 

colaboradores (R$ 450.428,14) que se refere ao décimo quarto e décimo quinto salário 

instituído pelo Conselho de Administração, e posterior acordo firmado com o Sindicato 

a ser pago aos funcionários e Diretoria Executiva até 30 de Janeiro do ano 

subsequente, sendo (R$ 33.036,22) para a Diretoria Executiva e (R$417.391,92) para 

os funcionários do Sicoob Saromcredi. 

  

e) Refere-se à provisão para pagamento de despesas com 

água/energia/gás (R$ 7.874,53); auditoria externa (R$ 9.392,47); comunicações (R$ 

5.466,63); seguro (R$ 17.949,83); compensação (R$ 40.436,16) e outras (R$ 

2.072,92). 

 

f) Refere-se ao saldo de pendências a regularizar (R$ 191,46); 

pendências a regularizar do Bancoob (R$ 35.206,59); provisão de despesas com 

mensalidade da Central (R$ 13.907,78); cheques depositados relativo a descontos 

enviados a compensação, porém não baixados até a data-base de 31/12/2014 (R$ 

119.243,24). 

 

   Tabela 22 - Saldo de pendências a regularizar 

 31/12/2014 31/12/2013 

Descrição 

Provisão para 

contingências 

Depósitos 
judiciais 

Provisão para 

contingências 

Depósitos 

judiciais 

PIS - FOLHA (a) 209.976,88 209.976,88 169.204,34 169.204,34 

COFINS (b) 690.365,02 690.365,02 660.908,43 660.908,43 

Outras contingências  0,00 0,00 79.017,67 59.017,67 

Total 900.341,90 900.341,90 909.130,44 889.130,44 

     Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 
 

PIS e Cofins - quando do advento da Lei nº 9.718/98, a cooperativa 

entrou com ação judicial questionando a legalidade da inclusão de seus ingressos 

decorrentes de atos cooperados na base de cálculo do PIS e Cofins. 
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Consequentemente, registrou as correspondentes obrigações referentes ao período 

de março de 1999 a julho de 2004, sendo que os valores equivalentes foram 

depositados em juízo e estão contabilizados na rubrica Depósitos em Garantia. 

Nota 16 refere ao patrimônio líquido, veja a seguir informações para 

melhor ilustrar: 

a) Capital Social: é representado por cotas-partes no valor nominal de 

R$ 1,00 cada e integralizado por seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social 

cada cooperado tem direito em um voto, independente do número de suas cotas-

partes.  

No exercício de 2014, a Cooperativa aumentou seu capital social no 

montante de R$ 73.000,00 com recursos provenientes do Procapcred - Programa de 

Capitalização de Cooperativas de Crédito (2013 - R$ 657.000,00). O Procapcred é 

uma linha de crédito especial para aquisição de cotas de capital utilizando recursos 

do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O programa 

tem por objetivo promover o fortalecimento do sistema de crédito cooperativo no país 

por meio da concessão de financiamento diretamente aos cooperados por intermédio 

de instituição financeira credenciadas.  

b) Reserva Legal: representada pelas destinações estatutárias das 

sobras, no percentual de 60%, utilizada para reparar perdas e atender ao 

desenvolvimento de suas Atividades. 

c) Reserva Estatutária: representada pelas destinações de parte das 

sobras colocadas a disposição da Assembleia Geral Ordinária, destina-se 

exclusivamente para pagamento de Operações do Programa de Capitalização das 

Cooperativas de Crédito - Procapcredi. 

d) Sobras Acumuladas: as sobras são distribuídas e apropriadas 

conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil e posterior deliberação 

da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do Bacen, por meio da 

Carta Circular nº 3.224/06, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - 

FATES é registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se 

destina, conforme a Lei nº 5.764/71. 

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26 de abril de 2014, os 

cooperados deliberaram pelo aumento do Capital social com as sobras do exercício 

findo em 31 de dezembro de 2013, no valor de R$ 1.001.671,37 e complemento da 
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Reserva para pagamento de Operações do Programa de Capitalização das 

Cooperativas de Crédito - Procapcredi, no valor de R$ 125.000,00. 

e) Destinações estatutárias e legais: de acordo com o estatuto social da 

cooperativa e a Lei nº 5.764/71, a sobra líquida do exercício terá a seguinte 

destinação: 

Tabela 23 - Destinações estatutárias e legais 

Descrição 2014 2013 

Sobras /lucro líquido do exercício 6.368.919,92 4.588.565,71 

Lucro líquido decorrente de atos não-cooperativos apropriado ao FATES (108.202,44) (81.880,22) 

Sobras líquidas, base de cálculo das destinações 6.260.717,48 4.506.685,49 

Destinações estatutárias   

Reserva legal - 60% (3.756.430,49) (2.704.011,30) 

Fundo de assistência técnica, educacional e social - 15% (939.107,62) (676.002,82) 

Reversões de Reserva 53.722,20 - 

Sobras à disposição da Assembleia Geral 1.618.901,57 1.126.671,37 

Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 

 

A Reserva legal destina-se a reparar perdas e atender ao 

desenvolvimento de suas Atividades. 

O Fundo de assistência técnica, educacional e social (Fates) é destinado 

a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares 

e empregados da cooperativa; e os resultados decorrentes de atos não cooperativos 

são destinados ao Fates. 

O patrimônio líquido é um importante indicador, segundo Goulart (2002, 

p. 58), “são ativos líquidos ou ainda, como os ativos livres de direitos de terceiros”.  

Veja a seguir a evolução do patrimônio líquido da cooperativa: 
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Figura 30 - Evolução patrimonial 

 
                   Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
  

 

Verifica-se que o patrimônio da cooperativa vem crescendo desde a sua 

fundação. Entre o período de 1994 a 1996 a cooperativa cresceu 98%. Entre o período 

de 1996 a 1998 houve um crescimento de 99,5%. Entre o período de 1998 a 2000 

houve um crescimento de 77,21%. Entre o período de 2000 a 2010 a evolução foi na 

ordem de 613,71%.  Nos últimos 4 anos a cooperativa evoluiu 196,44%.  

O crescimento da cooperativa gera maior segurança a instituição e 

associados, possibilitando novas oportunidades para geração de renda e emprego. 
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Tabela 24 - Demonstrativo de sobras ou perdas para o semestre e exercício findo em 
31 de dezembro de 2014 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nota 18 citada acima se refere a outros ingressos/rendas operacionais, 

conforme detalhado a seguir: 

Em Reais

Descriminação
 Segundo 

Semestre/2014 
31/12/2014 31/12/2013

RECEITAS(INGRESSOS) DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 9.842.991,48           18.994.260,26         15.194.924,80         

Operações de Crédito 9.447.040,99           18.157.500,30         14.698.271,60         

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 395.950,49              836.759,96              496.653,20              

DESPESAS(DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (5.016.644,89)         (8.785.598,85)         (5.091.329,31)         

Operações de Captação no Mercado (2.620.173,55)         (4.724.531,06)         (2.816.083,05)         

Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (1.149.250,96)         (2.228.183,65)         (1.752.423,91)         

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.247.220,38)         (1.832.884,14)         (522.822,35)            

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 4.826.346,59           10.208.661,41         10.103.595,49         

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS (944.512,14)            (3.670.255,26)         (5.444.237,13)         

Receitas(Ingressos) de Prestação de Serviços 278.581,95              520.188,88              389.853,10              

Rendas(Ingressos) de Tarifas Bancárias 451.821,50              873.817,93              389.145,42              

Despesas(Dispêndios) de Pessoal (3.102.192,03)         (5.884.608,87)         (4.740.485,37)         

Outras Despesas(Dispêndios) Administrativas (2.078.157,13)         (3.830.418,61)         (3.318.148,25)         

Despesas(Dispêndios) Tributárias (74.675,97)              (105.038,79)            (55.839,48)              

Outras Receitas(Ingressos) Operacionais (Nota 18) 2.103.057,82           2.545.024,12           951.985,09              

Ingressos de Depósitos Intercooperativos 1.654.687,14           2.590.212,56           1.313.175,28           

Outras Despesas(Dispêndios) Operacionais (Nota 19) (177.635,42)            (379.432,48)            (373.922,92)            

RESULTADO OPERACIONAL 3.881.834,45           6.538.406,15           4.659.358,36           

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (Nota 20) (145.700,96)            (136.626,03)            (33.461,31)              

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 3.736.133,49           6.401.780,12           4.625.897,05           

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (17.003,28)              (32.860,20)              (37.331,34)              

Provisão para Imposto de Renda (8.501,64)                (16.430,10)              (18.665,67)              

Provisão para Contribuição Social (8.501,64)                (16.430,10)              (18.665,67)              

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO -                          (4.803.740,55)         (3.461.894,34)         

FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (1.047.310,06)         (757.883,04)            

Reserva Legal (3.756.430,49)         (2.704.011,30)         

LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO 3.719.130,21           1.565.179,37           1.126.671,37           

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda.

SICOOB SAROMCREDI

 DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E PARA O 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Tabela 25 - Outros ingressos/rendas operacionais 
 

Descrição 2014 2013 

Recuperação de Encargos e Despesas (a) 1.133.522,12 77.319,37 

Outras Receitas Operacionais (b) 1.388.089,51 858.778,92 

Dividendos (c) 23.412,49 15.886,80 

Total 2.545.024,12 951.985,09 

Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 
 

(a) Em Recuperação de Encargos e Despesas estão registradas as 

receitas com ressarcimento de despesas diversas (R$ 143.640,54), sendo a principal 

no exercício a restituição das contribuições nominais ao Fundo Garantidor do Sicoob 

- FGS (R$  989.881,58). 

 

(b) Em Outras Receitas Operacionais estão registradas as receitas 

provenientes da assessoria técnica de engenheiros agrônomos e de elaboração de 

projetos; emissões de cartas de fianças de Cédulas de Produtores Rurais (CPR’s) e 

comissões de seguros. 

 

(c) Dividendos referem-se às receitas distribuídas pelo Bancoob, 

relativas aos rendimentos dos investimentos em Ações Preferenciais.  

Nota 19 refere-se a outros dispêndios/despesas operacionais, conforme 

detalhamento a seguir:  

Tabela 26 - Outros dispêndios/despesas operacionais 
 

Descrição 2014 2013 

PIS Judicial 27.056,88 23.034,23 

Descontos Concedidos - Operações de Crédito 262.028,08 122.346,97 

Correspondente Bancário 322,78 321,96 

Tarifas Consultas Saques Cirrus Cabal 13,80 0,00 

Contribuição do Fundo Garantidor de Depósitos 65.184,74 199.163,09 

Cancelamento – Tarifas Pendentes 4.002,62 1.804,09 

Perdas Operacionais – Fraude Externa 0,00 295,00 

Perdas Operacionais – Falhas de Gerenciamento 0,00 26.957,58 

Outras Despesas Operacionais 20.823,58 0,00 

Total 379.432,48 373.922,92 

Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
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                    Figura 31 - Resultados alcançados 
 

 
                        Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 

 
 
 De modo geral, a cooperativa vem crescendo desde a sua abertura, 

como foi demonstrado nos dados anteriores e com mais detalhes no comparativo 

referente ao período de 2013 e 2014. 

                      Figura 32 - Resultado exercício 2014 
 

 
                          Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
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 O art. 3º da Lei n. 5.764/71 determina que as cooperativas são 

sociedades de pessoas que de forma recíproca se obrigam a contribuir com bens e 

serviços para exercerem uma atividade econômica sem fins lucrativos. 

Sendo assim, para resguardar e assegurar o capital de seus associados 

à Lei 5.764/71 institui o Fundo de Reserva e o Fates - Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social. Veja o art. 28 da referida lei. As cooperativas são obrigadas a 

constituir: 

 

I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao 
desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento), 
pelo menos, das sobras líquidas do exercício; 
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a 
prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto 
nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por 
cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício. 

  

 No caso do Sicoob Saromcredi, o percentual destinado ao Fundo de 

Reserva corresponde a 60% das sobras líquidas do exercício, o que oferece maior 

segurança aos associados e a própria cooperativa.  

 O mesmo fato ocorre com o percentual destinado ao Fates, enquanto 

muitas cooperativas destinam apenas 5% conforme normativa, o Sicoob Saromcredi 

optou em 15%, o que significa maior investimento em educação.  

A cooperativa gera e distribui riqueza a partir das sobras. Em toda 

Assembleia Geral ordinária realizada na cooperativa desde a sua fundação os 

cooperados deliberam pelo aumento do Capital Social com as sobras do exercício 

anterior. No ano de 2014, o valor das sobras foi equivalente a R$6.368.919,92 (seis 

milhões e trezentos e sessenta e oito reais e novecentos e dezenove reais e noventa 

e dois centavos) o que representa um aumento de 38,80% em comparação ao ano 

anterior.  

 As sobras destinadas a AGO - Assembleia Geral Ordinária, conforme 

resultado apurado em 2014 foi no valor foi R$ 1.565.179.37 (um milhão, quinhentos e 

sessenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), o que 

representa 25% das sobras líquidas. 

 Conforme dados abaixo, a meta do Sicoob Saromcredi é alcançar um 

bilhão de reais em ativo no ano de 2031. Todavia se a cooperativa continuar 

crescendo no ritmo em que se encontra a tendência é superar esta meta, pois no ano 

de 2012 cresceu 21,4%, 2013 29,19% e em 2014 12,75%. Mesmo ocorrendo queda 
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em 2014 e com o atual cenário econômico no ano de 2015, é provável que a 

cooperativa continue em ascensão.  

            Gráfico 1 - Meta para 2031 

 
               Fonte: Sicoob Saromcredi (2015). 
  

 

6.1.4 Políticas voltadas para o desenvolvimento econômico, social e cultural 
 

O Sicoob Saromcredi tem como visão de futuro “Ser reconhecido como 

a principal instituição financeira propulsora do desenvolvimento econômico e social 

dos associados”. A sua missão é “gerar soluções financeiras adequadas e 

sustentáveis, por meio do cooperativismo, aos associados e suas comunidades” 

(SICOOB SAROMCREDI, 2015).  

Um dos princípios da cooperativa é o interesse pela comunidade, 

portanto, abordaremos a seguir políticas voltadas para a promoção do 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Já citamos algumas políticas voltadas para o agronegócio. A partir de 

agora veremos as iniciativas voltadas para educação.  

O Sicoob Saromcredi incentivou a fundação em 1999 da Cooperativa 

Educacional de São Roque de Minas Ltda., mantenedora do Instituto Ellos de 

Educação. Desde a sua fundação a cooperativa de crédito vem mantendo a escola 

através de seu Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - Fates. O apoio 
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financeiro possibilita a qualquer filho de cooperado acesso a escola, com mensalidade 

acessível, correspondente a 50% do valor. (SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

A educação cooperativista é disseminada de forma transversal por todo 

o corpo docente, desde a sua fundação. Os valores e princípios do cooperativismo 

estão enraizados no corpo docente, alunos e pais; percebe-se ainda, um 

transbordamento para toda comunidade (INSTITUTO ELLOS DE EDUCAÇÃO, 2015). 

Para agregar ainda mais valor ao ensino, em 2007 o Instituto Ellos de 

Educação aderiu ao programa do Sebrae - Jovens Empreendedores Primeiros 

Passos. (SICOOB SAROMCREDI, 2015) 

O Programa Cultura Empreendedora nas Instituições de Ensino tem 

como foco estratégico promover a disseminação da cultura empreendedora e da 

inovação, com o objetivo de desenvolver competências empreendedoras nos jovens. 

A metodologia é aplicada aos professores e estes replicam para os alunos, que 

acabam envolvendo toda a comunidade (SEBRAE MG). 

No ano de 2013, o Sicoob Saromcredi estabeleceu como prioridade 

estratégica o fomento da cultura cooperativista, empreendedora e financeira no âmbito 

escolar (privado e público) (SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

No intuito de contribuir com a sensibilização, mobilização dos 

stakeholders, construção, implementação e monitoramento do projeto a cooperativa 

realizou as seguintes ações: 

Visita Técnica a Sunchales - Argentina, em agosto 2013. Foram 

convidados prefeitos, vereadores, diretores de escola, secretária de educação, 

colaboradores do Sebrae e professores para conhecerem a capital do cooperativismo 

em Sunchales. O cooperativismo aliado ao empreendedorismo é aplicado em todas 

as escolas daquela pequena cidade. Os participantes gostaram da experiência 

vivenciada e se dispuseram a adotar a prática em São Roque de Minas. 

Realização do Curso Cultura Empreendedora nas Instituições de Ensino 

em parceria com o Sebrae, em novembro de 2013. Foram capacitados 150 

professores do município. Esta ação contou com o apoio do poder executivo, 

legislativo e a iniciativa privada. 

Em parceria com o Sebrae através do Projeto Disseminando Boas 

Práticas em Cooperativas de Crédito, a cooperativa realizou o 1º Seminário de 

Educação Cooperativista, Empreendedora e Financeira em maio de 2014. O evento 
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teve o apoio do Banco Central, OCB, OCEMG, cooperativas de crédito do Noroeste 

de Minas, dentre outros. O público alvo foram prefeitos, secretários (a) de educação, 

vereadores, diretores de escolas e professores.  

Realização do Curso Cultura Empreendedora nas Instituições de Ensino 

para os demais municípios atendidos pela cooperativa.  

Realização de oficinas em parceria com o Sebrae para apoio na 

implementação e acompanhamento/monitoramento do projeto. 

No Programa Cultura Empreendedora os alunos têm oportunidade de 

vivenciar o comportamento empreendedor, através da Feira dos Jovens 

Empreendedores. Eles montam empresas ou cooperativas e vivenciam de forma 

prática o dia a dia. Participam do processo de pesquisa de mercado, plano de negócio 

e operacionalização. No caso de cooperativa, o processo inicia-se com a fundação 

incluindo a parte legal e organizacional da cooperativa. Não são empresas ou 

cooperativas devidamente registradas, porque são voltadas apenas para fins de 

aprendizagem/vivencial. O lucro ou as sobras são direcionados para investimento na 

empresa ou cooperativa do aluno e formatura. 

Foram realizadas Feiras dos Jovens Empreendedores em Medeiros, 

Pratinha, São Roque de Minas, São João Batista do Glória e Vargem Bonita onde os 

alunos valorizaram os produtos da região. A feira consegue envolver toda comunidade 

(SEBRAE, 2015). 

Palestras com o tema empreendedorismo voltadas para os pais, alunos 

e professores.  

Visitas técnicas a empresas na área urbana e rural voltadas para os 

alunos com o objetivo de conhecerem como é o funcionamento de uma empresa. 

Para a inserção da educação financeira já foi solicitado apoio da AEF - 

Brasil, que já disponibilizou o material didático. 

A cooperativa disponibiliza um colaborador para coordenar o projeto de 

educação junto aos demais parceiros.  

Para criar um ambiente cada vez mais empreendedor, a cooperativa 

apoia a participação de lideranças da educação em ações como: Empretec - seminário 

de empreendedorismo desenvolvido pela ONU - Organizações das Nações Unidas e 

aplicado no Brasil pelo Sebrae - MG, Processo Hoffman - curso voltado para o 

autoconhecimento, dentre outros cursos, apoios e patrocínios às escolas (SICOOB 

SAROMCREDI, 2015). 
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O aporte de recurso para o ano de 2014 voltado à educação foi no valor 

de R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais) (SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

No período de 2007 a 2014, o Sicoob Saromcredi investiu diretamente 

no Instituto Ellos de Educação o valor de R$ 3.582.528,00 (três milhões, quinhentos e 

oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais) (SICOOB SAROMCREDI, 2015). 

No intuito de garantir que o Projeto Cultura Cooperativista, 

Empreendedora e Financeira e que, não pare no meio do caminho por conta de 

interesses políticos, a cooperativa articulou junto aos prefeitos e vereadores a criação 

da minuta de Lei da Educação Empreendedora no âmbito municipal. 

O município de Medeiros foi o primeiro do Estado de Minas Gerais a 

sancionar a Lei Municipal n. 401 em 29 de abril de 2015. (MEDEIROS, 2015). 

O município de São Roque de Minas foi o terceiro do Estado de Minas 

Gerais a sancionar a Lei n. 1661 em 03 de dezembro de 2015. Todavia, esta não 

institui apenas a temática do empreendedorismo, mas também a educação 

cooperativista e financeira.  (SÃO ROQUE DE MINAS, 2015).  

A cooperativa acredita que precisa preparar os jovens para assumir o 

seu papel na sociedade de forma consciente para serem protagonistas das suas 

histórias e que possam contribuir com o aumento da competitividade, melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que ali estão inseridas.  

O presidente do Sicoob Saromcredi, afirma: “precisamos preparar os 

jovens para assumir os nossos lugares, o único caminho é a educação”.  

 

6.2 ASPECTOS DA CULTURA, VALORES E PRIORIDADES  
 

 Sob a perspectiva de Perius (2001, p. 281), “cooperativa é uma forma de 

organização de empresa em que as pessoas agrupadas que a constituem são 

absolutamente iguais e, por uma ação conjunta, tentam resolver uma necessidade”.  

 Conforme vimos anteriormente, o Sicoob Saromcredi nasceu a partir de 

uma necessidade e por iniciativa de 22 produtores rurais.  

 Os valores disseminados pelo cooperativismo desde o seu surgimento 

são: “solidariedade, liberdade, democracia, igualdade, responsabilidade, honestidade, 

transparência e responsabilidade ambiental” (MEINEN; PORT, 2014, p. 28-29). 

 São os princípios que levam os associados a praticar os valores 

estabelecidos. São eles: “adesão livre e voluntária; gestão democrática; participação 
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econômica; autonomia e independência; educação, formação e informação, 

intercooperação e interesse pela comunidade” (MEINEN; PORT, 2014, p. 30). 

 São esses aspectos, valores e princípios, que interferem diretamente no 

cooperativismo.  

 Zambam argumenta que: 

 
A participação nos destinos de uma sociedade é uma dimensão importante, 
entre outras razões, porque o individuo se sente integrante do processo em 
curso, se não em todas as dimensões, pelo menos naquelas nas quais tem 
condição de influir ou que respondem aos seus interesses mais urgentes e 
prioritários. (ZAMBAM, 2012, 67) 

  

 O autor complementa dizendo que quando uma pessoa participa de 

forma consciente e efetiva ela consegue potencializar “a atuação individual e integra 

os seus objetivos e interesses ao conjunto do processo de desenvolvimento e de 

organização social” (ZAMBAM, 2012, p. 67). 

 Por tudo o que vimos até aqui, fica evidenciado que a cooperativa Sicoob 

Saromcredi possui uma trajetória significativa voltada para o desenvolvimento 

econômico e social, segue a filosofia do cooperativismo e vem disseminando os 

valores e princípios a toda comunidade. No entanto, foi importante conhecer a visão 

da cooperativa e do cooperado para verificarmos o quanto a cultura local influencia 

nos resultados das iniciativas propostas pela cooperativa.   

Sob a perspectiva de Choo (2003), utilizamos o ciclo da informação: 

necessidades, busca e uso da informação na criação de significado. 

 A seguir serão apresentadas as entrevistas realizadas com a 

cooperativa e com os associados.  

 

6.2.1 Sob a ótica da cooperativa 

 

 Para avaliar a cultura organizacional das principais cadeias produtivas 

frente às iniciativas propostas pela cooperativa de crédito segue abaixo, uma 

entrevista semiestruturada com o presidente do SICOOB Saromcredi. 
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Quadro 3 - Ciclo da informação - SICOOB SAROMCREDI 

Ciclo da informação Perguntas Sicoob Saromcredi 

Necessidade de Informação 

 

Através da cooperativa de crédito, os associados têm 
informações sobre o mercado agropecuário e empresarial? 

 

 

Qual das cadeias produtivas, atendidas pela cooperativa 
demonstra maior interesse pelas informações sobre o mercado 
agropecuário e empresarial? 

 

 

 

 

Como as informações são disponibilizadas aos associados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual estratégia utilizada para captar novos associados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Café 

 

 

 

 

 

A CPR - Cédula de Produto Rural é feita no Sicoob Saromcredi, o 
associado vem a agência para fazê-la ou mesmo em busca de outras 
informações referente ao mercado, principalmente, o café. A 
cooperativa de crédito possui sistema eletrônico que mostra a cotação 
online das bolsas e os associados estão sempre acompanhando. 
Quando a cooperativa de crédito iniciou o apoio à cafeicultura, 
comprou o Programa “Broadcost”, o “Agrocost”, era o único da cidade. 
Os produtores rurais vinham à cooperativa de crédito para saber se a 
bolsa estava em alta ou em baixa. No passado foi muito mais intenso, 
hoje a tecnologia está muito avançada e os produtores têm acesso à 
informação via celular. 

 

 

Hoje não há uma estratégia definida, porque todo mundo que é 
possível ser associado, principalmente, em São Roque de Minas, 
Vargem Bonita e Pratinha é associado.   Uma estratégia ligada ao 
“Projeto de Educação Cooperativista, Empreendedora e Financeira” 
foi levar educação financeira para todas as salas de aula. A 
cooperativa de crédito decidiu ensinar os alunos a importância de 
fazer poupança, então, crianças a partir de 03 anos de idade estão 
virando associados. É uma política saudável.   
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A cooperativa percebe a necessidade de criar projetos para uma 
determinada cadeia produtiva a partir da iniciativa dos produtores 
rurais?  

 

 

 

 

 

 

Qual das cadeias que oferece maior possibilidade de novos 
projetos, por quê? 

 

 

 

 

 

Quais são as propostas / ações oferecidas para as principais 
cadeias produtivas? Qual a reação e ação de cada uma frente 
tais propostas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cooperativa de crédito é contrária à monocultura. Acreditamos que 
a policultura minimiza os riscos para a cooperativa de crédito e para a 
comunidade como um todo, sendo assim, incentivamos as culturas 
que já são tradicionais e buscamos resgatar e agregar valor aos 
produtos, como é o caso do queijo minas artesanal. O queijo já é 
tradição na região da Serra da Canastra há mais de 200 anos, 
representa a nossa cultura e identidade. A Serra da Canastra se 
desenvolveu a partir do queijo, uma das principais atividades 
econômicas da região.   

 

No momento: em 1º lugar o queijo, 2º café, 3º fruticultura (inovação) e 
em 4º o turismo. Este último já existia em função do Parque da Serra 
da Canastra, porém, com a repercussão do queijo da canastra nos 
últimos anos, aumentou muito o fluxo de turistas na região. Há uma 
imensidão de oportunidades.  

 

 

No passado houve um incentivo grande de financiamento de mudas 
de café, de indução ao plantio e financiamento de plantio com 
recursos próprios e a cooperativa de crédito subsidiando as taxas. 
Hoje não justifica mais porque o parque cafeeiro já é grande e os 
produtores estão capitalizados. A cooperativa de crédito continua 
ofertando linhas de crédito, principalmente, via Funcafé, devido à 
baixa taxa de juros. Para o produtor que ainda se interessar, a 
cooperativa pode financiar mudas subsidiada para plantio, mais para 
os pequenos produtores, pois são disponibilizadas até 10 mil mudas, 
esta quantidade não interessa aos grandes produtores.  

 O projeto queijo tem trazido bastante alegria para a cooperativa de 
crédito. No inicio não foi fácil, porém,  houve grande avanço.  Quando 
o projeto foi criado foram catalogados 50 produtores para participar, 
mas, por questões burocráticas (falta de legislação), falta de 
compreensão dos órgãos responsáveis e até mesmo dos produtores, 
falta de parcerias e o preço do queijo despencando, os produtores 
deixaram de produzir queijo e passaram a vender o leite. A partir 
dessa mudança, eles começaram a expandir a produção de leite, em 
grande escala, conseguiram ter uma remuneração melhor e isso não 
seria permitido na produção de queijo.  Ficaram apenas dois 
produtores neste projeto, são eles: João Carlos Leite e o Sr. Zé Mário. 
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Como acontece a adesão / participação nos projetos? Quem 
apresenta maior número de adesão aos projetos e propostas do 
Sicoob Saromcredi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes continuaram a tocar o projeto, buscando parcerias e lutando por 
uma legislação adequada. Com o passar do tempo  foram atraídos, 
novamente,  para o projeto mais de 20 produtores, a Aprocan – 
Associação dos Produtores de Queijo da Região da Canastra tem 
aproximadamente 50 associados. A cooperativa de crédito vem 
criando políticas junto a Aprocan para atrair produtores através de: 
assessoria técnica, tecnologia, Know-How de conhecimento. O apoio 
vai desde o incentivo para produzir queijo, melhoria de qualidade até 
o acesso ao mercado.  

 

 

Tem um fator cultural que, muitas vezes, dificulta à adesão aos 
projetos. A síndrome da Gabriela. “Meu avó era assim, meu pai era 
assim”.  As pessoas com menos instrução, em termos de 
escolaridade, são mais resistentes. Como eles não possuem uma 
visão mais ampla demonstram medo e receio da mudança não ser 
positiva. Então quando é feito o convite para que participem do 
projeto, muitos são reticentes. “Ah, vou esperar no que vai dar, vamos 
vê lá na frente, às vezes no ano que vem”.  È muito difícil, 
principalmente na nossa região que os produtores têm baixa 
escolaridade, ficando difícil de eles entenderem a importância do 
projeto. Isso dificulta a evolução e expansão das demais cadeias 
produtivas. Por mais que o projeto seja bonito, ainda sim, há 
dificuldade de mudança. A solução é “aculturar” os produtores. 
Mostrar-lhes exemplos que deram certo, ou seja, deu certo com fulano 
então é possível dar certo para você também. É um processo lento, 
porém, temos estratégia para acelerar isso a longo prazo. E qual é 
essa estratégia? A educação empreendedora que está sendo levada 
para os filhos e os netos dos produtores rurais. Amanhã, com certeza 
a maioria deles vão ser produtores rurais. Com o  fomento do 
empreendedorismo,  acesso à tecnologia e redes sociais vai ser muito 
fácil criar um ambiente favorável a melhoria e qualidade de vida das 
pessoas. O processo de transformação será mais fácil com eles do 
que seus progenitores.  Isso é fato.  

O queijo tem atraído maior número de adesão ao projeto. Já 
percebemos a mudança de comportamento e a vontade de dar 
continuidade à tradição em função da rentabilidade, aliada a tradição 
e o amor ao queijo. Já avançamos muito, mas ainda estamos em fase 
de construção, ou seja, a atividade é incipiente. O café encontra-se 
consolidado, é a principal atividade econômica. Atualmente, os novos 
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Como os projetos são percebidos pelos produtores rurais? Cite a 
sua percepção com relação a cada cadeia produtiva. 

 

 

cafeicultores são filhos e/ou netos que estão dando continuidade a 
produção, porém, com uma visão mais inovadora. 

  

 

Difícil falar por eles, cada um tem sua percepção. Quem entrou no 
projeto e acreditou, nos últimos três  anos está rindo até o canto da 
orelha. A satisfação é enorme! Podemos citar o exemplo do Onésio 
que há três anos tirava o leite, a esposa fazia o queijo e ele ia trabalhar 
de empregado para os vizinhos para poder incrementar a renda. Após 
entrada no projeto as suas filhas voltaram para a fazenda e hoje são 
assalariadas pela própria propriedade rural. A fazenda hoje tem alta 
rentabilidade, porque eles produzem queijo com valor agregado. É um 
exemplo que mostra muita alegria, satisfação e entusiasmo pela vida 
no campo.  

Falta ainda muita informação em todas as cadeias produtivas. No caso 
do queijo, ainda temos muito a avançar. A questão legal é um 
exemplo, não é uma questão sacramentada e os produtores sabem 
disso. Parece tudo perfeito, mas não está. À medida que os 
produtores de queijo estão avançando a legislação também avança. 
À medida que o produtor percebe o avanço, gera maior confiança. A 
legislação também enfrenta o problema da resistência à mudança por 
parte dos produtores e o mercado brasileiro.  O mercado nacional está 
habituado a comer o queijo branco, fresco e para agregar valor, o 
produto tem que sofrer um processo de maturação.  Para vencer esta 
barreira é necessário quebrar a resistência do produtor e 
paralelamente, precisamos interferir na mudança de comportamento 
do mercado consumidor para reaprender a comer queijo maturado. 

 

Busca da informação 

 

Qual cadeia produtiva tem buscado maior apoio da cooperativa 
de crédito para fortalecer a sua atividade? 

 

 

Os produtores rurais têm participado de feiras e eventos 
nacionais e internacionais em busca de informação para acesso 
ao mercado e melhoria de processos? 

 

 

Quem apresenta maior número de participação em feiras e 
eventos? 

O queijo e o café.  

 

 

 

Sim. Os produtores de queijo participam de todas as feiras nacionais. 
Tivemos a participação do produtor Guilherme, Fazenda Capim 
Canastra, participando recentemente de feira internacional. Os 
produtores de café também participam. 

 

Produtores de queijo 
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Uso da informação 

Os produtores rurais têm percebido oportunidade de novos 
negócios?  

Em sua percepção quem tem percebido maior número de 
oportunidades de novos negócios? 

 

 

 

Sabendo que existe projeto voltado para o fomento da cultura 
cooperativista, empreendedora e financeira nas instituições de 
ensino. Pergunta-se: Em sua opinião qual é a cadeia produtiva 
que vai valorizar com maior intensidade esta iniciativa? 

 

 

 

 

 

 

 

Há alguma cadeia produtiva que está ameaçada em função de 
fatores climáticos ou atual situação do país? Como é a reação 
de cada uma delas mediante a ameaça? 

 

Em sua opinião qual o fator que mais alavanca o cooperativismo 
e qual que mais atrapalha o resultado das iniciativas de uma 
cooperativa. 

 

 

Entre as cadeias produtivas cooperadas qual seria a 
característica cultural que mais contribui com o desenvolvimento 
do local/região e qual que representa um entrave. 

Sim. Os produtores de queijo perceberam oportunidades voltadas 
para o turismo rural. Eles podem produzir o queijo e receber o turista 
para degustação e venda direta. Podem vender outros produtos de 
origem da fazenda.   Podem construir pousadas para aumentar a 
renda. Antes faltava o turista, nós criamos motivo para ele vir, agora é 
aproveitar e gerar novos negócios.  

 

Não tem uma ou outra que vai valorizar com menor intensidade. Todas 
as cadeias já estão valorizando a iniciativa com grande intensidade: 
leite in-natura, queijo, café, fruticultura e turismo. O projeto é amplo. 
Cada criança vai identificar sua vocação e oportunidade para 
empreender em diversas áreas, tanto no setor primário, secundário ou 
terciário.  Não tem como desassociar uma coisa da outra. Na verdade, 
funcionamos como uma máquina, onde está tudo interligado. Os 
produtores ganhando mais dinheiro com suas atividades rurais, eles 
vão consumir mais na cidade e isso vai gerar novos negócios. É isso 
que queremos. O foco são as atividades inerentes a cultura da região.  

 

Nenhuma. 

 

 

 

O fator que mais alavanca o cooperativismo é a gestão transparente, 
a ética voltada para agregar valor ao produto do cooperado. O que 
mais atrapalha é o contrário, ou seja, falta de gestão, transparência e 
ética. 

 

Visão sistêmica, liderança, ação e atitude mais contribuem para o 
desenvolvimento. Podemos considerar entrave: a falta de visão, 
compreensão, análise do problema, negativismo e ausência de 
liderança.  

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Para extrair os valores e prioridades da cooperativa, vamos examinar as necessidades de informação, a busca de 

informação e o uso da informação no que se refere a necessidades cognitivas, reações emocionais e dimensões situacionais.  

 

Quadro 4 - Sicoob Saromcredi: Necessidade, busca e uso da informação 

Sicoob 
Saromcredi 

Necessidade Busca Uso 

Criação de 
Significado 

 
- Fortalecer a poupança interna 
- Alta rentabilidade 
- Produtor ganhando dinheiro para 
consumir mais e gerar novos negócios 
- Aculturação 
- Policultura 
- Preservação da cultura e identidade 
local (tradição) 
- Queijo Canastra (o legítimo) 
- Valor agregado ao produto 
- Quando vamos conseguir uma 
legislação adequada que nos permita 
produzir o queijo com segurança? 
- Qual a estratégia para aculturar as 
pessoas? 
- Como fazer o consumidor reaprender 
comer queijo maturado? 
- Como interferir na mudança do 
comportamento do mercado 
consumidor? 
- Porque a maioria dos consumidores 
prefere o queijo fresco? 
- Como quebrar barreiras? 
 

 
- Acesso à informação (mercado 
agropecuário e empresarial), inovação e 
tecnologia 
- Identificar a vocação da criança e 
oportunidade para empreender 
- Integração entre as cadeias produtivas 
 
 

 
- Policultura para mitigar riscos 
- Fomento a cultura cooperativista, 
empreendedora e financeira nas escolas 
- Fomento ao empreendedorismo (potencial 
empresário, lideranças e empresários) 
- Fomento a novos negócios 
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Necessidades 
Cognitivas 

- CPR - Cédula de Produto Rural, software, 
tecnologia. 
- Taxas de juros (mais acessíveis) 
- Crédito 
- Mercado (cadeias produtivas) 
- À medida que os produtores de queijo 
avançam à legislação também avança. 

- Acesso ao crédito (linhas de financiamento) 
- Adesão aos projetos 
- Parcerias 
- Luta por uma legislação adequada 
- Criação de políticas voltadas para o 
desenvolvimento local 
- Assessoria técnica 
- Incentivo a produção, melhoria de qualidade 
e acesso ao mercado 
- Menos burocracia 
- Participação em feiras e eventos nacionais e 
internacionais 
- Acesso ao mercado (cadeias produtivas) 
- Acesso ao crédito 
- Disseminar conhecimento 
- Oportunidades 
- Baixas taxas de juros 
- Isenção de pacotes de serviços 
 

- Serviços e produtos do Sicoob Saromcredi 
 

Reações Emocionais 

- Medo e receio de mudanças 
- Insegurança quanto à legislação 
 
 

- Experiências pessoais 
- Alegria “rindo até o canto da orelha” 
- Satisfação 
- Retorno ao campo 
- Entusiasmo pela vida no campo 

- “Meu avô era assim, meu pai era assim”.  (síndrome 
da Gabriela) 
- Falta de escolaridade (gera resistência) 
- “Há vou esperar lá na frente vamos ver no que vai 
dar”. (ver para crer) 
- Falta de gestão, transparência e ética 
- Falta de visão, compreensão e análise do problema 
- Negativismo 
- Ausência de liderança 
- Visão inovadora e sistêmica 
- Perpetuidade (sucessão familiar) 
- Liderança 
- Ação (atitude) 
- Gestão transparente 
- Ética voltada para agregar valor ao produto do 
cooperado 

Dimensões 
Situacionais 

- Incerteza ambiental 
(excesso de burocracia e falta de 
legislação adequada para a produção do 
queijo canastra) 

- Falta de compreensão dos órgãos 
competentes e produtores de queijo 
 

- Disseminação da cultura cooperativista, 
empreendedora e financeira nas escolas. 
- Desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da entrevista e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Do ponto de vista da cooperativa há alguns fatores culturais que 

influencia nos resultados das iniciativas propostas pela cooperativa, como: 

acomodação, síndrome da Gabriela, medo, visão limitada, paradigmas, ver para crer, 

pessimismo, pouca ou nenhuma liderança, falta de compreensão e análise do 

problema.  

A síndrome da Gabriela faz menção à música de Maria Bethânia quando 

diz: “eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim... 

Gabriela... sempre Gabriela”.  

O receio de analisar, vivenciar, buscar novas soluções para os 

problemas, aprender com os demais são obstáculos que precisam ser superados para 

que a cultura produtiva seja mais assertiva.  

A visão limitada pode impedir que horizontes de oportunidades sejam 

alcançados.  

Foi observado que existem, ainda, fatores culturais externos que 

dificultam como: burocracia, legislação inadequada, falta de compreensão dos órgãos 

responsáveis que regulamentam a produção de queijo minas artesanal, preço, falta 

de informações; comportamento do consumidor. Estes fatores são complexos e geram 

estresse, tensão e incerteza ambiental. 

Os fatores externos, citados acima, estão diretamente relacionados aos 

entraves a uma das principais cadeias produtivas: o Queijo Minas Artesanal da Região 

da Região da Serra da Canastra.  

Há incentivo às culturas já existentes, resgate da cultura e valorização 

dos produtos, em especial, o queijo que é tradição há mais de 200 anos.  

Conforme vimos na linha do tempo da cooperativa, a mesma vem 

apoiando os produtores de queijo desde o ano 2000. Até o momento não há uma 

legislação adequada, porém, acredita-se que no ano 2016 seja aprovada uma lei que 

atenda às necessidades e a realidade do produtor, assim como, dê maior segurança 

ao consumidor.  A cooperativa de crédito está diretamente ligada nesse processo junto 

aos demais órgãos do governo como: Ministério da Agricultura, IMA - Instituto Mineiro 

de Agropecuária, dentre outros.  

Existem poucos estudos sobre o Queijo Minas Artesanal, sendo assim, 

falta muita informação referente à segurança alimentar e ao processo de maturação. 

Para sanar esta dificuldade a cooperativa reconhece que precisa fazer parcerias com 
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as instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa como Epamig, Embrapa, 

dentre outros. 

Quando a cooperativa menciona mudar o comportamento do 

consumidor, refere-se a fazer com que o cliente valorize e consuma o queijo maturado 

e não o fresco. O queijo maturado tem valor agregado, ele é o legítimo queijo canastra. 

Nesse aspecto, segundo a cooperativa, também é necessário conscientizar o produtor 

rural a valorizar e a vender o queijo maturado. 

Um diferencial da cooperativa é o incentivo a policultura a fim de 

minimizar os riscos para a cooperativa de crédito e para a comunidade como um todo.  

Com base no ciclo da informação sob a perspectiva da cooperativa, 

elencamos os valores e prioridades que alavancam o Sicoob Saromcredi enquanto 

agente de desenvolvimento.  

Vejamos o quadro a seguir. 

  
Quadro 5 - Valores e prioridades SICOOB SAROMCREDI 
 

CULTURA SICOOB SAROMCREDI 

 Valores  Prioridades 

SI
C

O
O

B
 S

A
R

O
M

C
R

ED
I 

.  Relação de confiança 

.  Honestidade 

. Compromisso 

.  Transparência 

.  Comunicação  

.  Responsabilidade 

.  Tradição, Cultura e Identidade 

.  Ética 

.  Visão sistêmica 

.  Liderança 

.  Busca de oportunidade e iniciativa 

.  Persistência  

.  Alegria, satisfação e entusiasmo pela 
vida do campo. 
.  Cooperação 
.  Adesão livre e voluntária 
.  Interesse pela comunidade 
. Integração 
 

.  Reinvestir recursos na própria 
comunidade 
.  Acesso ao crédito 
.  Acesso à informação 
.  Acesso ao mercado 
.  Apoio e fomento as cadeias produtivas 
.  Investimento em Educação Cooperativista, 
Empreendedora e Financeira 
.  Melhoria da qualidade de vida dos 
associados e da comunidade 
.  Agregar valor aos produtos 
.  Inovação 
.  Desburocratização 
.  Busca de parcerias/articulação 
.  Aculturação 
.  Acesso à tecnologia e redes sociais 
.  Quebra de paradigma 
.  Valorização da cultura local 
.  Desenvolvimento local 
.  Mitigar riscos 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa realizada com a cooperativa 
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Foi observado, pelo Quadro 5, que os valores e prioridades da 

cooperativa estão coerentes com os valores e princípios que norteiam o 

cooperativismo. 

Uma cooperativa que interfere no ambiente aloca recursos para buscar 

informações e para testar ou manipular o ambiente (CHOO, 2003). A cooperativa 

interfere no ambiente através de projetos voltados para o desenvolvimento 

econômico, social e cultural.  

Choo (2003, p. 137) cita que a manipulação é um “processo orientado 

por ações". É através da manipulação, que membros da cooperativa conseguem 

provocar mudanças no ambiente. A cooperativa utiliza dos seguintes métodos de 

manipulação: criação de nichos, negociação/articulação, aculturação, formação de 

coalizões e aculturação por meio do Programa Cultura Cooperativista, 

Empreendedora e Financeira.  

Quando a cooperativa menciona que não há política para adesão a 

novos associados, fica evidenciado que a adesão é livre e voluntária. 

A cooperativa foi capaz de adquirir sofware voltado para coleta de 

informações referente ao mercado de café para assim manter os produtores 

atualizados. Nesta época, pouco ou nenhum produtor tinha acesso direto a tecnologia 

da informação.  

Atualmente os produtores têm acesso à tecnologia, porém, a cooperativa 

continua disseminando informação referente o mercado agropecuário e empresarial.  

Valentim (2013, p. 310) comenta que compartilhar informação e 

conhecimento está diretamente ligado “aos valores presentes na cultura 

informacional” da cooperativa. Sendo assim, “a cultura é responsável por criar valores 

positivos no que tange ao compartilhamento de informação e conhecimento, 

estabelecendo uma relação de confiança” entre os sócios da cooperativa.  

Há uma relação de mão dupla, a cultura influencia a educação e vice-

versa.  Por isso muitos países investem com avidez em educação de qualidade (SEN, 

2015, p. 122). 

Sen (2015, p. 123) salienta que o Japão em 1913 era um país pobre e 

em desenvolvimento, porém, já era um dos maiores produtores de livro do mundo, à 

frente da Grã-Bretanha e acima do dobro dos Estados Unidos. O que ele quer dizer é 

que todo o desenvolvimento econômico do Japão, grande parte está diretamente 



127 

 

ligado à educação. O processo se deu por meio de política pública e ambiente cultural 

favorável (interação entre as pessoas).  

O autor comenta que as experiências exitosas servem para ser 

investigadas e aprendidas. 

 

[...] o contato com outros países e o conhecimento de suas experiências pode 
fazer uma significativa diferença prática. Tudo indica que, quando resolveu 
levar rapidamente adiante a expansão da educação escolar no fim da 
Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi influenciada não apenas por seu 
interesse cultural na educação mas também por uma nova compreensão da 
função e da significação da educação, fundamentada nas experiências do 
Japão e do Ocidente, inclusive os Estados Unidos (SEN, 2015, p. 122). 

 

Foi o que aconteceu com o Sicoob Saromcredi ao visitar a capital do 

cooperativismo na Argentina, como vimos na sessão anterior.  

 Disseminar a cultura cooperativista, empreendedora e financeira nas 

escolas é um meio de levar informação e conhecimento para as crianças e jovens, 

promover a integração entre as pessoas, formar lideranças e atores sociais. Essa é 

uma das prioridades da cooperativa. 

 Fadel e Moraes (2008) enfatizam que a natureza da informação é 

dinâmica, sendo assim, nesse mundo competitivo e em constante transformação é 

necessário atender às necessidades do ambiente.  

 O ambiente exige investimento em educação para garantir a 

sustentabilidade das cadeias produtivas atuais e oportunidades de novos negócios.  

 Foi importante conhecer a visão da cooperativa, todavia, conforme 

mencionamos anteriormente, é importante conhecer o outro lado. Portanto, a seguir 

são apresentadas as entrevistas realizadas com um representante da cadeia 

produtiva do café, queijo, fruticultura e turismo. Importante ressaltar que existem 

outras cadeias produtivas apoiadas pela cooperativa como: leite, milho, dentre outras. 

Porém, para este trabalho, escolhemos as cadeias com maior destaque.  

 Segundo Choo (2003, p. 152) “as organizações desenvolvem redes de 

referência cognitivas para definir os limites de um campo de pesquisa, indicam 

métodos apropriados de pesquisa e alocam significado, valor e prioridade à 

informação”. Tais redes de referências são compostas de elementos cognitivos.  

 O autor afirma que são “os elementos cognitivos que determinam os 

tipos de informações e de dados que a organização prefere usar” (CHOO, 2003, p. 

153). Tanto a cooperativa como as cadeias produtivas, que veremos a seguir, tratam 
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as experiências pessoais, subjetivas, como fontes válidas. Não quer dizer que não 

utilizam dados formais, mas percebe-se que ambas dão preferência para as 

experiências pessoais. 

 Na sequência, segue o ciclo da informação sob a ótica do associado no 

intuito de entendermos o que é importante para a cafeicultura, fruticultura, queijo, 

turismo e educação.  

 

6.2.2 Sob a ótica do associado 

 

Para entender a percepção dos associados frente às iniciativas da 

cooperativa de crédito e os resultados alcançados, realizamos entrevistas com um 

associado de cada cadeia produtiva: café, queijo, fruticultura e turismo.  

Iniciamos com uma das primeiras cadeias produtivas apoiada pela 

cooperativa de crédito. Vale ressaltar que cada uma responde de acordo os seus 

interesses e da sua integração social. 

O quadro 6 a seguir apresenta o Ciclo da Informação. 
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Quadro 6 - Ciclo da informação - Cafeicultura 

Ciclo da informação Perguntas Cafeicultura 

Necessidade de Informação 

Através da cooperativa de crédito, os associados têm informações 
sobre o mercado agropecuário e empresarial? 

 

 

Como as informações são disponibilizadas aos associados? 

 

 

 

 

 

Você possui outras fontes de informações, além da cooperativa de 
crédito? Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você busca apoio na cooperativa de crédito para alavancar o seu 
negócio? Qual apoio você recebeu desde que se tornou associado? 

 

 

 

 

 

 

Sim. 

 

 

 

Através de palestras sobre mercado futuro do café, dialógo 
entre os diretores, colaboradores, propaganda em rádio, 
boca a boca entre associados. 

 

 

 

Sim. Principalmente internet, porque é a mais rápida e 
atualizada. Além disso, busco informações com 
consultores de outras regiões, através de Watssapp. Faço 
parte de diversos grupos de produtores. Quando ocorre 
chuva de granizo em uma região no sul de minas, eles nos 
avisam, pois impacta na produção do café. Estou sempre 
conectado com consultores e produtores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sim. Sou associado desde 2003, sempre tenho 
financiamento via Funcafé, que me ajuda muito na compra 
de insumos.  
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A cooperativa percebe a necessidade de criar projetos para uma 
determinada cadeia produtiva a partir da iniciativa dos produtores 
rurais?  

 

 

 

 

Quais são os projetos / propostas oferecidas pela cooperativa para 
promover o desenvolvimento local / regional? 

 

 

 

 

 

 

Como acontece a adesão / participação nos projetos? 

 

 

 

 

 

 

 

Como os projetos são percebidos pelos produtores rurais? 

 

 

 

 

 

 

 

Existe parceria entre os produtores rurais? 

 

 

 

 

Sim.  

 

 

 

 

 

 

A cooperativa trouxe o programa “Balde Cheio” para os 
produtores de leite, criou e apoia a Aprocan que o foco é 
incentivar e organizar a cadeia produtiva do queijo 
canastra, criou e apoia o Instituto Ellos de Educação.  Nada 
melhor que a formação de qualidade incentivando os 
alunos a valorizar todas as áreas, ou seja, desde as 
agrárias ao comércio dentro da cidade. Há outros projetos. 

 

Através dos meios de comunicação local, palestras de 
mobilização e sensibilização, contato direto com os 
associados. Sempre que vou à cooperativa eles me 
convidam para alguma coisa, fazem o mesmo com os 
demais associados. 

 

 

 

 

Eles veem com muito bons olhos, pois são projetos 
importantes. Há muita adesão. Quando o Sicoob 
Saromcredi promove alguma ação, há muito interesse e 
uma mobilização muito grande para ver o que é e como vai 
acontecer. 

 

 

 

Existe muita parceria. Principalmente porque a grande 
maioria são pequenos produtores. Então um está sempre 
ajudando o outro. Há muita organização entre os 
produtores e por iniciativa própria 
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Qual a importância da cooperativa de crédito para o município de São 
Roque de Minas? . 

 

 

Você utiliza algum banco convencional, além da cooperativa de 
crédito? 

 

 

Qual a diferença de um banco convencional para a cooperativa de 
crédito 

 

 
 

Ela é referência dentro do município como: banco, política, 
desenvolvimento econômico e social.  

 

 

 

Sim, Banco do Brasil. 

 

 

Eu tenho mais contato e mais acesso à cooperativa de 
crédito do que no Banco do Brasil. O atendimento, rede de 
contatos e acesso a informações é mais fácil. As linhas de 
crédito possuem juros mais baixos e o processo é menos 
burocrático. Além disso, não temos agência do Banco do 
Brasil no município. 

 

Busca da informação 

 

 

Qual cadeia produtiva tem buscado maior apoio da cooperativa de 
crédito para fortalecer a sua atividade? 

 

 

 

Os produtores rurais têm participado de feiras e eventos nacionais e 
internacionais em busca de informação para acesso ao mercado e 
melhoria de processos?  

 

 

Há apoio da cooperativa de crédito ou outra instituição, pública ou 
privada, para participação em feiras e eventos? Qual é o apoio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há uma especifica, pois todas têm buscado apoio. A 
cooperativa apoia todas as áreas. 

 

 

 

Sim. Há maior participação nas feiras e eventos nacionais, 
as internacionais em menor intensidade. 

 

 

O maior apoio é da cooperativa de crédito, desde a 
organização, estrutura, deslocamento, logística, custeio 
das despesas.  

. 
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Uso da informação 

Os produtores rurais têm percebido oportunidade de novos 
negócios? Quais são as oportunidades?  

 

 

Sabendo que existe projeto voltado para o fomento da cultura 
cooperativista, empreendedora e financeira nas instituições de 
ensino. Pergunta-se: Em sua opinião qual é a importância desta 
iniciativa? 

 

 

 

A cooperativa de crédito atende os interesses da comunidade e 
necessidades de serviços financeiros? 

 

 

 

Há alguma cadeia produtiva que está ameaçada em função de 
fatores climáticos ou atual situação do país?  

Como é a reação de cada uma delas mediante a ameaça? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua opinião qual o fator que mais alavanca o cooperativismo e 
qual que mais atrapalha o resultado das iniciativas de uma 
cooperativa. 

 

 

Sim. Tem muita gente interessada em produzir queijo e 
participar do projeto. 

 

  

O crescimento do município. O desenvolvimento social e 
econômico.  As crianças e adolescentes estão aprendendo 
desde cedo a lidar com o dinheiro, a planejar, ter atitude, 
saber o quer. 

 

 

 

Sim. Ela faz tudo o que ela pode fazer. 

 

 

 

 Sim, em função dos fatores climáticos e atual situação do 
país. Nos dois últimos anos em função da falta de chuva 
houve queda na produção. Esse ano tudo indica que vai 
melhorar, estamos confiantes. Por outro lado, o dólar alto, 
tudo sobe e o produto mantém o mesmo preço. O clima é 
cíclico, podemos driblar. O mais grave é a situação política, 
os custos estão muito altos.  Em relação ao clima não há 
muito a fazer, mas com relação à alta dos insumos o 
produtor tem substituído por produtos mais baratos para 
reduzir custos.   

 

 

 

 

 

 

O que mais alavanca é a disponibilidade do pessoal em 
aceitar ideias. Temos que ter um líder e aceitar as suas 
propostas. O que atrapalha são as ideias divergentes. 
Temos que seguir uma linha de trabalho, não há como 
seguir todas as ideias. Tem que haver um consenso.  
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Qual a característica cultural que mais contribui com o 
desenvolvimento local/região e qual que representa um entrave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “bairrismo”. São Roque é muito “barrista”, somos muito 
focados em nossa região. Toda população é voltada para o 
município. Vejo isso como um grande diferencial. O 
“bairrismo” une as pessoas, torna o cooperativismo mais 
forte. Por ser muito fechado em torno da região, muitas 
vezes não deixa nada vir de fora.   Exemplo, tem que trazer 
pessoas de fora para mostrar que algo pode acontecer de 
bom para a cidade,  e/ou levar pessoas daqui para 
conhecer experiências exitosas lá fora.  A escola foi um 
exemplo. As pessoas demoram entender que ela era boa, 
até que os alunos começaram a ingressar nas melhores 
faculdades.  

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Choo (2003, p. 152). 

 

 

Examinaremos a seguir as necessidades de informação, a busca de informação e o uso da informação em termos de 

necessidades cognitivas, reações emocionais e dimensões situacionais da cadeia produtiva do café.  
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 Quadro 7 - Cafeicultura: Necessidade, busca e uso da informação 

Cadeia produtiva: Café Necessidade Busca Uso 

Criação de Significado 

- Mercado futuro de café (preço), clima e inovação e 
tecnologia.  
- A bolsa de valores está em alta ou baixa? 
- Quais são as necessidades do mercado atual? 
- Quais são as novas tecnologias que o mercado está 
oferecendo? 
- Vender na safra ou aguardar? 

- Acesso à informação (mercado 
agropecuário e empresarial), tecnologia da 
informação e mercado. 
 
- Bolsa de valores, internet, consultores 
(regionais) e produtores rurais. 
(Informações informais) 
 

- Monitoramento sistemático  

- Ação preventiva (chuva de granizo). 

- Venda do café  

 

 

Necessidades Cognitivas 

- CPR - Cédula de Produto Rural, software, rede de 
relacionamento, imprensa local, palestras, contato 
direto, meios de comunicação, feiras e eventos. 
(Fonte: formais e informais) 
 
- Taxas de juros (mais acessíveis) 
- Crédito 
- Incerteza – (preço) 
- Mercado 
- Facilidade 
- Atendimento 
- Referência e atendimento 

- Produtores do Sul de Minas avisam quando 
ocorre chuva de granizo. 
- Acesso ao crédito (linhas de 
financiamento), especialmente, FUNCAFÉ. 
- Adesão aos projetos 
- Parcerias 
- Atendimento diferenciado 
- Menos burocracia 
- Participação em feiras e eventos nacionais 
e internacionais 

 
 
 
- Investimento no plantio e  
produção  de café 
 
- Serviços e produtos do Sicoob 
Saromcredi 
 

Reações Emocionais 

Não se aplica - Experiências pessoais 
 
- O bairrismo como fator cultural que mais 
contribui e ao mesmo tempo como fator que 
mais entrava. 
 
- Cooperativa referência local: política, 
bancária, desenvolvimento econômico e 
social 

- Aceitar as ideias propostas pelo líder 
- Ideias divergentes 
- Bairrismo 
 
- Tem que haver o consenso 
 
- Vê  os projetos com bons olhos 
 
- Parceria entre os produtores rurais 
(confiança) 

Dimensões Situacionais 

- Incerteza ambiental (fatores climáticos) e atual 
cenário econômico e político do país. 
(dólar alto, aumento dos insumos agrícolas) 

- Substituição por produtos de segunda linha 
para reduzir custos 

- Disseminação da cultura 
cooperativista, empreendedora e 
financeira nas escolas. 
 
- Acesso a educação de qualidade 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da entrevista e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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A cooperativa é vista pelo associado/cafeicultura como referência local: 

política, bancária, desenvolvimento econômico e social.  

 Dentro do sistema cooperativo brasileiro, o Sicoob Saromcredi também 

é referência em desenvolvimento econômico e social, conforme afirmam Meinen e 

Port (2014, p. 394 e 395). 

 Foi observado que, os aspectos culturais que dificultam os resultados 

das iniciativas propostas pela cooperativa são: a dificuldade para aceitar ideias e 

propostas advindas da liderança, pensamentos divergentes e o bairrismo.  

 O primeiro e o segundo aspecto cultural são tratados por Meinen e Port 

(2014, p. 397): 

 

Como sociedades de pessoas, a vida de uma cooperativa tem por base o 
processo democrático, a participação e a tomada de decisões pela maioria 
do quadro social. Apesar disso, não seria possível que os executivos 
consultassem a todos os seus associados ou promovessem uma assembleia 
geral sempre que fosse necessária uma tomada de decisão. É para isso que 
os associados devem escolher seus representantes legítimos quando da 
eleição do conselho de administração, delegando a estes os poderes 
definidos no Estatuto Social, com o papel principal de analisar, decidir e 
acompanhar os rumos da cooperativa, em nome de todos os associados. 

  

Elucidar os valores e prioridades nos possibilita entender o que é 

importante e faz sentido para a cadeia produtiva. 

 Do ponto de vista da cadeia produtiva do café, pontuamos os valores e 

prioridades do cooperado, em seguida abordaremos o bairrismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - Valores e prioridades cadeia produtiva de café 
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CULTURA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ 

 Valores  Prioridades 

C
af

e
ic

u
lt

u
ra

 

.  União 

. Credibilidade 

. Resiliência 

. Inovação 

. Liderança 

. Bairrismo 

. Cooperação 

. Integração 

. Consenso 

. Busca de informações 

. Busca de oportunidade e iniciativa 

. Ajuda mútua 

. Rede de contatos 

. Organização 

.  Acesso à informação 

.  Acesso ao crédito 

.  Menos burocracia 

.  Taxas e juros diferenciados 

.  Acesso ao mercado 

.  Apoio e fomento as cadeias produtivas 

.  Investimento em Educação Cooperativista, 
Empreendedora e Financeira 
.  Interesse pelo associado e  comunidade 
.  Desenvolvimento econômico e social 
.  Monitoramento sistemático 
. Atendimento 
. Facilidade 
. Valorização das atividades econômicas 
. Educação de qualidade 
. Apoio e fortalecimento de instituições não 
governamentais 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa realizada com a cadeia produtiva do café 

 
 

Nota-se que há congruência nos valores e prioridades que norteiam os 

cooperados e cooperativa. 

Choo (2003, p. 158) comenta que sondar é um processo de busca de 

informação. “A sondagem envolve vasculhar todo o ambiente de maneira sistemática”, 

de forma a monitorá-lo para mitigar ou eliminar riscos sobre a cadeia produtiva.  

Foi observado pela entrevista que, a cadeia produtiva do café através 

dos meios de comunicação eletrônicos busca informações, principalmente, com 

consultores e produtores das cidades vizinhas. Interessante o fato, citado, que quando 

ocorre chuva de granizo, logo, os vizinhos os informam. Ficando, assim, evidenciado 

que os produtores utilizam muito as fontes pessoais. 

 O termo bairrismo foi visto como característica cultural que contribui com 

o desenvolvimento local / regional e ao mesmo tempo como entrave. Segundo o 

dicionário Michaelis (1998), a palavra bairrismo é a soma de bairro + ismo, o qual 

significa: amor, apego ao bairro, regionalismo exclusivista. O que significa que as 

pessoas têm amor e apego à sua terra e, por conseguinte, defendem o seu território. 

Por outro lado, ficam limitadas a essa região, muitas vezes, não deixando nada de 

fora adentrar. 
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 Outra cadeia produtiva entrevista foi a fruticultura: essa se concentra em 

São Roque de Minas e Delfinópolis, sendo que no primeiro destaca-se a produção de 

manga e abacate e o segundo banana. Foi entrevistado um produtor de banana de 

Delfinópolis por ser a principal atividade econômica do município. 

 Vejamos a segui o ciclo da informação da cadeia produtiva da 

fruticultura.  
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Quadro 9 - Ciclo da informação - Fruticultura 

Ciclo da informação Perguntas Fruticultura 

Necessidade de 
Informação 

Através da cooperativa de crédito, os associados têm 
informações sobre o mercado agropecuário e 
empresarial? 

 

 

Como as informações são disponibilizadas aos 
associados? 

 

 

 

Você possui outras fontes de informações, além da 
cooperativa de crédito? Quais? 

 

 

Você busca apoio na cooperativa de crédito para 
alavancar o seu negócio? Qual apoio você recebeu 
desde que se tornou associado? 

 

 

A cooperativa percebe a necessidade de criar projetos 
para uma determinada cadeia produtiva a partir da 
iniciativa dos produtores rurais?  

 

 

Quais são os projetos / propostas oferecidas pela 
cooperativa para promover o desenvolvimento local / 
regional? 

 

 

 

Como acontece a adesão / participação nos projetos? 

 

 

Nossa cooperativa de crédito possui um agrônomo que pode ser consultado sobre tais 
assuntos. Mas este agrônomo fica na sede em São Roque e não tem muita presença em 
Delfinópolis.   

 

 

Além da fonte citada anteriormente o Sicoob Saromcredi tem trazido palestrantes para falar 
sobre empreendedorismo e cooperativismo. 
 

 

 

EMATER, internet, televisão (Canal rural, Terraviva, Globo Rural).  
 

 

 

Financiamentos para investimento e custeio agropecuários.  
 

 

 

Claro. Nossa cooperativa nunca havia trabalhado com financiamentos para a cultura da 
banana, veio a fazê-lo apenas depois de estabelecido em Delfinópolis e a partir da 
demanda local.  

 

 

 

Linhas de crédito agropecuárias e comerciais. Microcrédito. Parceria com o Sebrae e 
Emater. 
 

 

 

Os produtores têm participado das reuniões e iniciativas do SICOOB e utilizam bastante 
as linhas de crédito.  

 

 



139 

 
 

Como os projetos são percebidos pelos produtores 
rurais? 

 

 

 

Existe parceria entre os produtores rurais? 

 

 

Qual a importância da cooperativa de crédito para o 
município de Delfinópolis? 

 

 

 

 

Você utiliza algum banco convencional, além da 
cooperativa de crédito? 

 

 

Qual a diferença de um banco convencional para a 
cooperativa de crédito? 

 

 

Parcialmente. Poderia ser melhor, mas, a parceria se dá mais entre os produtores de 
banana, principalmente entre vizinhos: Composição de cargas, vendas conjuntas, troca de 
serviços.  
 

 

Muito grande.  

 

 

É o Banco cujo presidente temos o telefone celular, posso ligar para ele. Não possuo o 
celular do presidente do Bradesco nem do Itaú, e mesmo se tivesse eles não atenderiam. 
O Sicoob financia a produção, presta serviços mais baratos que os demais bancos, nos 
atende melhor. Fica há anos luz na frente da concorrência. 

 
 

Sim, Banco do Brasil. 

 

 

 

Nosso banco é o que dispõe do maior número de caixas de carne e osso. Atende melhor, 
financia a agropecuária e o comércio local. Cobra as menores taxas e nos atende mil vezes 
melhor que a concorrência. 
 

Busca da informação 

 

Qual cadeia produtiva tem buscado maior apoio da 
cooperativa de crédito para fortalecer a sua atividade? 

 

Os produtores rurais têm participado de feiras e 
eventos nacionais e internacionais em busca de 
informação para acesso ao mercado e melhoria de 
processos?  

 

 

Há apoio da cooperativa de crédito ou outra instituição, 
pública ou privada, para participação em feiras e 
eventos? Qual é o apoio?  

Fruticultura e Leite. 

 

 

 

Alguns participam, mais das feiras regionais: Passos, Ribeirão Preto. Os fruticultores 
participam do Frutifica Minas do qual o Sicoob é um dos patrocinadores. 

 
 

 

O Sicoob apoia com recursos, serviços e presença no evento de fruticultura FRUTIFICA 
MINAS realizado todos os anos pela Emater Delfinópolis. 
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Uso da informação 

Os produtores rurais têm percebido oportunidade de 
novos negócios? Quais são as oportunidades?  

 

 

Sabendo que existe projeto voltado para o fomento da 
cultura cooperativista, empreendedora e financeira 
nas instituições de ensino. Pergunta-se: Em sua 
opinião qual é a importância desta iniciativa a curto, 
médio e longo prazo? 

 

 

A cooperativa de crédito atende os interesses da 
comunidade e necessidades de serviços financeiros? 

 

 

Há alguma cadeia produtiva que está ameaçada em 
função de fatores climáticos ou atual situação do país?  

Como é a reação de cada uma delas mediante a 
ameaça? 

 

 

 

Em sua opinião qual o fator que mais alavanca o 
cooperativismo e qual que mais atrapalha o resultado 
das iniciativas de uma cooperativa. 

 

 

 

Qual a característica cultural que mais contribui com o 
desenvolvimento local/região e qual representa um 
entrave. 

A Fruticultura tem crescido bastante no município e uma das causas é o apoio financeiro 
do Sicoob. 

 

 

A história do Sicoob Saromcredi é a prova da importância de toda iniciativa voltada ao 
fomento do cooperativismo e empreendedorismo. 

 

 

 

 

Tem atendido, mas existe demanda para uma quantidade de crédito superior ao que vem 
sendo aplicado.  
 

 

 

Com relação a fatores climáticos eu desconheço. Com relação à crise econômica do país 
todos os setores foram atingidos, via queda de preços e demanda e crescimento do 
custo de produção devido à inflação e disparada do dólar, embora haja diferenças no 
grau em que cada setor é afetado. Em nosso município a cadeia produtiva do leite tem 
sido mais afetada. Muitos produtores têm saído do negócio, outros pensam em voltar a 
produzir queijos e outros diversificam para tentar contornar a crise.  
 

 

O que mais alavanca: O sucesso e os serviços de nossa cooperativa Sicoob Saromcredi. 

O que mais atrapalha: propaganda negativa decorrente de cooperativas quebradas e mal 
administradas. O caso recente da Cooparaíso em nossa região ilustra bem este fato. A 
Coopassa também não tem sido bom exemplo. 
 
 
 

Contribui: O povo, alegre, acolhedor e empreendedor. 
Entrave: Os políticos não têm ajudado 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Choo (2003, p. 152). 

 

Para extrair os valores e prioridades da fruticultura, examinaremos as necessidades de informação, a busca de 

informação e o uso da informação no que se refere a necessidades cognitivas, reações emocionais e dimensões situacionais. 
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 Quadro 10 - Fruticultura: Necessidade, busca e uso da informação 
  

Cadeia produtiva: Fruticultura Necessidade Busca Uso 

Criação de Significado 

- Banana de Delfinópolis reconhecida 
nacionalmente 
 
- O que diferencia a banana de 
Delfinópolis? 
 

- Conhecimento em empreendedorismo 
e cooperativismo. 
 
- EMATER, internet, TV (Canal Rural, 
Terraviva e Globo Rural) 

 
- Crescimento da bananicultura em 
Delfinópolis 

Necessidades Cognitivas 

- Contato direto, reuniões, meios de 
comunicação e feiras regionais 
 
- Atendimento 
- Crédito  
- Taxas de juros (mais acessíveis) 
- Produtos e serviços 
 
Crescimento da fruticultura em função do 
apoio do Sicoob Saromcredi 

- Acesso ao crédito (linhas de 
financiamento agropecuárias e 
comerciais, microcrédito) 
- Acesso ao mercado 
- Atendimento diferenciado 
- Presença de um agrônomo 
disponibilizado pela cooperativa de 
crédito. 
- Parcerias com EMATER e SEBRAE 
- Participação em feiras regionais 
 

- Investimento e custeio agropecuário. 
 
- Serviços e produtos do Sicoob 
Saromcredi 

Reações Emocionais 

 
 
 
 
- Desilusão 

- “A história do Sicoob Saromcredi é a 
prova da importância de toda iniciativa 
voltada ao fomento do cooperativismo e 
empreendedorismo”.  
 
- “O povo, alegre, acolhedor e 
empreendedor” contribui para o 
desenvolvimento. 

 

 
- propaganda negativa em função dos 
maus exemplos do cooperativismo. 
 
- insatisfação com a política local 

Dimensões Situacionais 

 
 
 
- Incerteza com o atual cenário econômico 
e político. 
 

- queda de preço da banana, aumento 
do custo de produção, inflação alta, 
dólar alto. 
 
- O leite tem sido a cadeia mais afetada, 
alguns têm saído do negócio, outros 
pensam em diversificar a atividade e 
muitos estão pensando em voltar a 
produzir queijos.  

 
- O associado se sente dono, o tempo 
todo se refere a cooperativa como 
“nossa”.  
- O sucesso e os serviços da  
Cooperativa. 
- Disseminação da cultura 
cooperativista, empreendedora e 
financeira nas escolas. 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da entrevista e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Um ponto que chama atenção é a expressão “nossa cooperativa”, 

destacado na entrevista. O associado reconhece que é dono da cooperativa. Meinen 

e Port (2014) afirmam que quando o associado adota uma postura de dono, ele tem a 

cooperativa como a principal instituição financeira. Ele é fiel a sua cooperativa.  

 Não são todas as cooperativas que os associados se sentem donos. 

Muitos têm postura apenas de cliente e veem a cooperativa apenas como uma 

instituição financeira. O grande desafio do cooperativismo financeiro é fazer com que 

os associados assumam a cooperativa como sendo sua, cumprindo com seus deveres 

e obrigações (MEINEN; PORT, 2014, p. 397). 

 Para Perius (2001, p. 205), uma das maiores vantagens de ser sócio de 

uma cooperativa de crédito é ser o dono. Toda riqueza gerada fica com os donos, 

sócios da cooperativa. Com isso, há uma enorme diferença entre aplicar poupança e 

capital, buscar empréstimo na cooperativa e aplicar ou atuar em um banco 

convencional. Nesse último, quem ganha é o dono do banco e, os recursos não ficam 

no município.  

 Mas o cooperado não é apenas dono. Meinen e Port (2014) afirmam que 

em uma cooperativa o associado exerce três funções distintas: dono, investidor e 

usuário da instituição.  

No quesito necessidade de informação, o associado que não reside na 

sede da cooperativa, sente falta da presença do agrônomo para dar suporte a 

informações referente ao mercado agropecuário e empresarial. A cooperativa 

disponibiliza um agrônomo para atender aos produtores rurais, porém, este reside em 

São Roque de Minas e não tem muita presença em Delfinópolis. Nota-se um 

sentimento de carência. 

 Em Delfinópolis há maior interação e união entre os produtores de 

banana, as demais cadeias produtivas atuam parcialmente em parceria.  

 Assim como a cooperativa é vista como referência para a cadeia 

produtiva do café, a fruticultura também a reconhece. Ela afirma que “a história da 

cooperativa é a prova da importância de toda iniciativa voltada ao fomento do 

cooperativismo e empreendedorismo”. Cita, ainda: “O sucesso e os serviços de nossa 

cooperativa” é que alavancam o cooperativismo”.  

 O crescimento da fruticultura em Delfinópolis deve-se à cooperativa, 

segundo entrevistado. Para a fruticultura a demanda por crédito é maior que a oferta.  
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 A cultura que influencia os resultados das iniciativas propostas pela 

cooperativa são os maus exemplos do cooperativismo.  Foi mencionado o caso da 

Cooparaíso - Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso 

no qual foi mal administrada e por consequência ficou desacreditada e a Coopassa - 

Cooperativa Agropecuária de Cássia a qual está indo pelo mesmo caminho da 

primeira. Ambas cooperativas de consumo. 

 Como vimos, anteriormente, infelizmente nem todas as cooperativas são 

exemplos, acabam seguindo na contra mão do cooperativismo, por isso a importância 

da cultura cooperativista nas escolas.  

 Foi observada que, uma característica cultural que atrapalha o 

desenvolvimento local/regional é a política. Nota-se uma insatisfação com relação à 

política no município, pois inexiste apoio efetivo.  

 Veja a seguir análise dos valores e prioridades pontuados pela cadeia 

produtiva da fruticultura. 

Quadro 11 - Valores e prioridades cadeia produtiva fruticultura 
 

CADEIA PRODUTIVA FRUTICULTURA 

 Valores  Prioridades 

FR
U

TI
C

U
LT

U
R

A
 

. Parceria 

. União 

. Cooperação 

.  Relacionamento 

. Inovação 

. Resiliência 

. Sucesso 

. Identidade  

. Credibilidade 

. Alegria 

. Hospitalidade 

. Empreendedorismo 

. Acesso à informação 

. Acesso ao crédito 

. Apoio e fomento a cadeia produtiva  

. Atendimento diferenciado 

. Contato direto 

. Taxas diferenciadas 

. Acesso ao mercado 

. Diversificação 

. Oferta de produtos e serviços 

. Educação Cooperativista e Empreendedora 

Fonte: Elaborado pela autora com base na entrevista realizada com a cadeia produtiva da fruticultura 
 
 

 “O povo, alegre, acolhedor e empreendedor”, são características 

culturais que mais contribuem com o desenvolvimento local/regional, segundo o 

entrevistado. Hospitalidade e alegria são típicas do mineiro. 

Existem coerência e congruência de valores e prioridades com a cadeia 

produtiva do café e com a própria cooperativa. Há controvérsia, apenas, quanto à 

hospitalidade, pois onde há bairrismo pode ocorrer um mau acolhimento.  
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A produção de queijo canastra é uma tradição na região que gera divisas 

econômicas, culturais e gastronômicas. Esse segmento gera emprego e renda para o 

produtor rural e família. É uma cadeia produtiva que contribui para o desenvolvimento 

econômico e social.  

O queijo representa a identidade local, é hoje uma das principais 

atividades econômicas na Serra da Canastra, em especial em São Roque de Minas o 

qual se concentra o maior número de produtores. 

 Vejamos a seguir apresentação do ciclo de informação do Queijo Minas 

Artesanal da Região da Serra da Canastra. 
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Quadro 12 - Ciclo da informação - Queijo 
 

Ciclo da informação Perguntas Queijo  

Necessidade de 
Informação 

Através da cooperativa de crédito, os associados têm informações sobre 
o mercado agropecuário e empresarial? 

 

 

Como as informações são disponibilizadas aos associados? 

 

 

Você possui outras fontes de informações, além da cooperativa de 
crédito? Quais? 

 

 

Você busca apoio na cooperativa de crédito para alavancar o seu 
negócio? Qual apoio você recebeu desde que se tornou associado? 

 

 

 

A cooperativa percebe a necessidade de criar projetos para uma 
determinada cadeia produtiva a partir da iniciativa dos produtores rurais?  

 

 

 

Quais são os projetos / propostas oferecidas pela cooperativa para 
promover o desenvolvimento local / regional? 

 

 

Como acontece a adesão / participação nos projetos? 

 

 

 

 

 

 

Como os projetos são percebidos pelos produtores rurais? 

Muito 

 

 

Eles procuram os produtores rurais para repasse de informações. Não 
deixam a gente de lado. Quando eu preciso, também procuro. 

 

 

Sim. IMA, Emater, Sebrae 

 

 

 

Geralmente são eles que nos procuram. Nunca precisei de empréstimo.  

 

 

 

Muito.  

 

 

 

 

Financiamentos, apoio a Aprocan, busca de parceiros como o Sebrae 
para apoiar os projetos, projeto queijo.  

 

 

A cooperativa faz o convite aos produtores. A gente ajuda os produtores 
incentivando e cutucando. Eu falo com as pessoas, se você não gastar 
você não vai ter retorno. Muitos são desiludidos. Não acreditam. Ficam 
com medo de não vender. Falam que isso não vai dar certo, 
antigamente era assim, meus pais foram assim. Tem eventos que 
poucos participam e demonstram interesse.  
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Existe parceria entre os produtores rurais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a importância da cooperativa de crédito para o município de São 
Roque de Minas? . 

 

 

 

Você utiliza algum banco convencional, além da cooperativa de crédito? 

 

 

 

 

 

Qual a diferença de um banco convencional para a cooperativa de 
crédito 

 

Têm muitos que estão querendo começar a produzir queijo, porque 
viram que tinha alguns produtores vendendo o queijo a R$ 7,00, após 
participação no projeto estão vendendo a R$ 30,00 a R$ 35,00. A 
melhoria das instalações e preço do queijo tem atraído mais produtores. 
Eles percebem que a gente tá trabalhando e ganhando dinheiro.  

 

Sim. Eu por exemplo sou um que mais ajuda os outros. Quem tem 
interesse eu ajudo.  O município é rico e tem muita chance. A gente tem 
como pegar dinheiro lá fora e jogar aqui. Em abril a gente foi em uma 
feira em São Paulo, eu o Mauro e o Onésio. Nós fomos com mais de 
300 kilos de queijo. O Mauro estava vendendo o queijo dele aqui a 
R$7,00, na feira vendeu a R$ 50,00, ele ficou doido. Trouxemos mais 
de vinte mil em dinheiro vivo. Nós fomos lá e trouxemos esse dinheiro 
para o município.  

 

 

Tudo. Falei tudo. Ela é tudo para nós. Se não fosse ela, não sei onde a 
gente estava. Pois não tínhamos nada, nenhum recurso. Hoje nós 
temos tudo. Ela é muito valorosa. 

 

 

Sim. CEF por causa do queijo. Quando comecei a vender queijo por 
sedex eu pedia as pessoas para depositar na cooperativa, mas elas 
diziam que era difícil. Eu perguntei: E a caixa?  - Aí tudo bem. Então fui 
em Piumhi e abri a conta para facilitar esse tipo de pagamento. Não 
preciso ir lá mais porque aqui tem lotérica.  

 

 

 

A Caixa não me passa conhecimento, não sei como eles trabalham o 
que eles oferecem.  

 

Busca da informação 

 

 

Qual cadeia produtiva tem buscado maior apoio da cooperativa de 
crédito para fortalecer a sua atividade? 

 

 

 

O café e o queijo sem dúvida. No momento o queijo está explodindo. A 
melhor saída hoje é produzir queijo. Tem muita gente dizendo por aí que 
vai produzir queijo. Fico orgulhoso porque quem puxou a corda fomos 
nós aqui, eu e minha família. 

 



147 

 
 

Os produtores rurais têm participado de feiras e eventos nacionais e 
internacionais em busca de informação para acesso ao mercado e 
melhoria de processos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há apoio da cooperativa de crédito ou outra instituição, pública ou 
privada, para participação em feiras e eventos? Qual é o apoio?  

 

 

Sim. Eu já andei demais atrás do comércio de queijo para vender. Já fui 
a feiras várias vezes em Uberaba, Brasília, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte. Já visitei lojas, supermercados e mercados para vender o 
queijo. Nem sempre vendia bem. Um dia Fernando3 viu uma entrevista 
no jornal e veio aqui logo em seguida. Veio comprou e vendeu rapidinho, 
aí começou comprar mais e mais e mais. A procura era muito grande 
ele dava aula na faculdade e teve que largar. A mulher dele tinha uma 
loja artesanal e abandonou por conta do queijo. Onde era a loja 
artesanal virou “A Queijaria”. Ele falta perder a ideia por conta do queijo. 
O Fernando me levou para a França com mais cinco pessoas. Não 
pagamos nada. Os franceses apoiam nós  produtores de queijo. 

 

 

Sim. O Sicoob Saromcredi disponibiliza carro, o Paulo e o Johne para 
vender os queijos. Quem mais ajuda é o Sicoob Saromcredi eles fazem 
tudo para nós.  

Uso da informação 

Os produtores rurais têm percebido oportunidade de novos negócios?  

Quais são as oportunidades?  

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que existe projeto voltado para o fomento da cultura 
cooperativista, empreendedora e financeira nas instituições de ensino. 
Pergunta-se: Em sua opinião qual é a importância desta iniciativa? 

 

 

 

Percebe tudo. Ter um patrimônio de qualidade, alavancar a sua 
propriedade através dos projetos. Porque as oportunidades estão aí 
para todo mundo. Qualquer um pode participar. Até as escolas estão 
dando oportunidades. Recebemos muito turistas por causa do queijo. O 
turista vem e compra o queijo. O ponto que nós chegamos o queijo é 
oportunidade para qualquer um. A gente não pode nem comentar, mas 
a renda é boa. O custo é baixo, porque tudo somos nós que fazemos. 
Tem que trabalhar com qualidade.  

 

A escola nasceu através da cooperativa. Tem um ano que meu neto de 
4 anos está na escola e você não imagina o que ele já aprendeu lá. Ele 
tem atitude, quer participar de tudo. Ele vai ser sempre da roça, vai dar 
continuidade ao trabalho do pai dele. Minha vontade é que ele 
permaneça no campo.  O futuro dele é aqui. 

 

 

                                            
3 Fernando é proprietário da “A Queijaria” primeira loja do Brasil especializada em queijos artesanais 100% brasileiros. O projeto teve início em 2007 e tem como objetivo 

fomentar e desenvolver pequenos produtores do país. Disponível em: <http://www.aqueijaria.com.br/home>. Acesso em: 03 jan. 2016. 
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A cooperativa de crédito atende os interesses da comunidade e 
necessidades de serviços financeiros? 

 

Faz tudo. Atende muito bem. 

 

 

 

Há alguma cadeia produtiva que está ameaçada em função de fatores 
climáticos ou atual situação do país? Como é a reação de cada uma 
delas mediante a ameaça? 

 

 

 

 

 

 

Em sua opinião qual o fator que mais alavanca o cooperativismo e qual 
que mais atrapalha o resultado das iniciativas de uma cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

Qual a característica cultural que mais contribui com o desenvolvimento 
local/região e qual que representa um entrave. 

 

Não. O que está ameaçado é o proprietário morrer. Temos que 
esquecer política. Eu falo sempre o meu governo sou eu. O meu prefeito 
sou eu. Não vou correr atrás de recurso do governo nem apoio nenhum. 
Se a pessoa está em crise ela que buscou, porque tem muitas 
oportunidades. Se alguém está passando por dificuldade tem que pegar 
financiamento no banco e não desviar o dinheiro para outras coisas. 
Usar o recurso para o que ele propôs. Banco ajuda todo mundo.  

 

 

Os produtores rurais trabalhando e aplicando o dinheiro na cooperativa. 
Foram os produtores que criaram à cooperativa. Existe uma união muito 
grande entre os produtores e os demais associados do comércio. Quem 
mais atrapalha é quem não paga seus compromissos. Vai lá faz o 
empréstimo e desvia. Quem vai lá para buscar empréstimo para 
comprar vaca e compra carro atrapalha.  

 

 

É a união. Se todos estão juntos forma-se uma grande força. O 
mesmo acontece na família. Se não há união nada caminha. A falta de 
vontade, crítica ao outro, não quer que o outro cresça.   

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Examinaremos, a seguir, as necessidades de informação, a busca de informação e o uso da informação no que se 

referem a necessidades cognitivas, reações emocionais e dimensões situacionais para assim extrairmos os valores e prioridades da 

cadeia produtiva do queijo. 

Quadro 13 - Queijo: Necessidade, busca e uso da informação 

Cadeia produtiva: Queijo Minas 
Artesanal da Região da Canastra 

Necessidade Busca Uso 

Criação de Significado 

- Legislação adequada 
- A nova legislação sai ou não sai? 
- Porque tem produtor vendendo o 
queijo a R$30,00 a R$35,00, 
enquanto a maioria vende de R$ 6,00 
a 15,00? 
- Porque agregar valor ao queijo? 
 
- Melhoro a minha queijaria sim ou 
não? 
- O que o turismo tem a ver com 
produção de queijo? 
- Porque o queijo canastra ganhou 2º 
lugar na França? Como conseguiu se 
o produto não pode sair do país? 
- Como aproveitar as oportunidades 
voltadas para o turismo? 

- Pesquisas científicas 
- Diretrizes e normas que atendam às 
necessidades do consumidor e do produtor 
rural 
- Conscientização dos produtores e do 
mercado com relação ao processo de 
maturação 
- IMA, Emater, Sebrae 
- Conhecimento 

- Ter a queijaria registrada conforme normas 
exigidas  
- Venda do queijo (todo o estado) 
- Serviços e produtos do Sicoob Saromcredi 
- Ter patrimônio de qualidade 
- Receber o turista 
- Aumento da renda 
- Oportunidade para todos os produtores 
- Trabalhar e aplicar o dinheiro na cooperativa 
(poupança interna) 

Necessidades Cognitivas 

- Contato direto (via cooperativa ou 
direto pelo produtor), feiras, eventos. 
- Crédito 
- Incerteza (legislação) 
- Mercado 
- Tradição, responsabilidade e união 

- Parcerias 
- Acesso ao crédito (linhas de financiamento) 
- Apoio da Aprocan  
- Adesão aos projetos 
- Participação em feiras e eventos nacionais 
e internacionais 
- Acesso ao mercado 

- Visitas técnicas ao mercado 
- Apoio e incentivo aos produtores de queijo 
- Investimento na queijaria (melhoria das 
instalações). 
 

Reações Emocionais 

- Desilusão 
- Insegurança 

- Orgulho pelo momento que o queijo 
canastra se encontra. 
- “Foram os produtores que criaram à 
cooperativa”. 

- Muitos estão desiludidos 
- Tem medo de não vender 
- Pouca participação em alguns eventos. 

Dimensões Situacionais 

- Legislação 
“o que está ameaçado é o proprietário 
morrer” 

- “A gente tem como pegar o dinheiro lá fora 
e jogar aqui”. 
- “Temos que esquecer política”. 
- “O meu governo é eu. O meu prefeito é eu”.  

- Disseminação da cultura cooperativista, 
empreendedora e financeira nas escolas. 
- Trazer filhos e netos de volta ao campo 
- União 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da entrevista e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Este caso foi o único que não precisa de linhas de crédito, porém, 

reconhece que é importante para alavancar os negócios de quem não tem recurso 

próprio. Todavia, é necessário fazer o bom uso do dinheiro emprestado, ou seja, 

utilizá-lo para os fins ao qual foi liberado e não desviá-lo. O bom uso do dinheiro 

emprestado está atrelado à responsabilidade e compromisso. 

 Os aspectos culturais que dificultam os resultados das iniciativas 

propostas pela cooperativa são os mesmos citados pela própria cooperativa como: 

acomodação, medo, paradigmas, ver para crer e pessimismo. Além desses, foram 

citados: falta de compromisso com a cooperativa, críticas e a inveja. Aliás, essa cadeia 

produtiva foi a que mais apresentou consonância com a cooperativa. O discurso do 

produtor foi muito alinhado com a cooperativa. 

 Apontamos a seguir análise dos valores e prioridades da cadeia 

produtiva do queijo.  

 
Quadro 14 - Valores e prioridades da cadeia produtiva queijo 
 

CADEIA PRODUTIVA DO QUEIJO 

 Valores  Prioridades 

Q
U

EI
JO

 C
A

N
A

ST
R

A
 

.  Parceria 

.  Fidelidade 

.  Cultura e tradição 

.  Orgulho 

.  Amor 

.  Autonomia e confiança 

.  Busca de informações e iniciativa 

.  União 

.  Responsabilidade 

.  Família 

.  Persistência 

.  Ajuda mútua 

.  Acesso ao crédito 

.  Acesso à informação 

.  Acesso ao mercado 

.  Apoio e fomento as cadeias produtivas 

.  Poupança interna 

.  Sustentabilidade 

.  Valor agregado 

.  Regresso ao campo 

.  Educação Cooperativista, Empreendedora 
e Financeira 
.  Investimento 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Percebe-se que existe ajuda mútua entre o associado, cooperativa e os 

demais sócios. 

O produtor de queijo reconhece o atual cenário econômico e político, 

porém, assim como a cooperativa não enxerga ameaça. Deixa isso bem claro quando 

afirma: “Eu falo sempre, o meu governo sou eu. O meu prefeito sou eu. Não vou correr 

atrás de recurso do governo nem apoio nenhum. Se a pessoa está em crise ela que 

buscou, porque tem muitas oportunidades”.  
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Ele acredita que o município de São Roque de Minas é rico, portanto, 

oferece muitas oportunidades as pessoas. Apesar do pouco estudo tem consciência 

da importância de manter divisas no município e captar recurso de fora, ou seja, 

buscar lá fora para fortalecer a poupança interna. Tem visão empresarial acirrada e 

compreende que os associados devem investir na cooperativa para fortalecê-la cada 

vez mais. Reconhece a importância de captar recurso externo para o município, para 

assim, fortalecer a economia local. 

O cooperado que não cumpre com seus deveres pode inviabilizar a 

cooperativa. 

Choo (2003, p. 121) comenta que a forma básica de criar significado é o 

discurso, porque é por meio da fala que os outros da cadeia produtiva descobrem o 

que os outros pensam, e é através da fala que os indivíduos convencem, negociam e 

refazem os seus pontos de vista.  

O autor ressalta que a criação de significado pode ser complexa quando 

membro da cadeia produtiva pode ou deseja interferir no ambiente para aumentar a 

produção, influenciá-la ou modificá-la em parte (CHOO, 2003). 

Fica evidenciado, na entrevista, que atores da cadeia produtiva do queijo 

influenciam os demais através da própria experiência.  

Na visão do produtor de queijo, o que alavanca o cooperativismo é o 

produtor rural. Como afirma Choo (2003), a criação de significado é conduzida por 

emoções. Foi nesse momento que o produtor lembrou, emocionado, que a 

cooperativa foi criada pelos produtores. Foi a partir de 2004 que a cooperativa passou 

a ser de livre admissão, como vimos anteriormente, então, os empresários do 

comércio local passaram a alavancar o cooperativismo junto com os produtores.  

Em suma, o que alavanca o cooperativismo na visão da cadeia produtiva do queijo 

são os atores sociais.  

Para Toro (2005, p. 20) “é por meio das organizações que as pessoas 

se transformam em atores sociais”. A cooperativa de crédito Sicoob Saromcredi 

transformou muitas pessoas em atores sociais, a começar pelo presidente.  

 A região da Serra da Canastra recebe inúmeros visitantes durante todo 

o ano. É uma região turística em função das cachoeiras, nascente do Rio São 

Francisco, dentre outros atrativos. Sendo assim, a cadeia do Turismo fez parte desta 

pesquisa. 
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Quadro 15 - Ciclo da informação - Turismo 

Ciclo da informação Perguntas Turismo 

Necessidade de Informação 

Através da cooperativa de crédito, os associados têm informações sobre 
o mercado agropecuário e empresarial? 

 

 

Como as informações são disponibilizadas aos associados? 

 

 

 

 

Você possui outras fontes de informações, além da cooperativa de 
crédito? Quais? 

 

 

 

Você busca apoio na cooperativa de crédito para alavancar o seu 
negócio? Qual apoio você recebeu desde que se tornou associado? 

 

 

 

 

 

 

 

A cooperativa percebe a necessidade de criar projetos para uma 
determinada cadeia produtiva a partir da iniciativa dos produtores rurais 
ou empresários?  

 

 

 

 

Quais são os projetos / propostas oferecidas pela cooperativa para 
promover o desenvolvimento local / regional? 

 

Sim, muitas informações. 
 
 
 
Através de visitas nas empresas e fazendas, de seus 
funcionários. Abordando nos quando visitamos a Cooperativa; 
através de seus atendentes; por meio de malas diretas e outras. 
 
 
Sim, através de Seminários, palestras e cursos 
promovidos  pelos parceiros da Cooperativa, como ACE 
(Associação Comercial e Empresarial), Coocanastra, Sebrae, 
Senac e outros. 
  
 
Sim, sempre que necessário. 
Já utilizei a Cooperativa para juntar um capital, aplicando o 
dinheiro com uma boa rentabilidade, usando linhas especiais 
de crédito para os empresários com juros acessíveis e sem 
burocracia, como conta garantida e capital de giro, 
empréstimos subsidiados, cartões de crédito e débito, Cartão 
BNDES e tudo que precisamos, a Cooperativa está sempre 
presente e nos auxiliando com orientações e recursos. 
 
 
Sim como foi o caso do Queijo Canastra, com a Aprocan e 
agora com incentivo e estímulo ao Agro turismo e não somente 
ao Agronegócio e também com a Educação Cooperativista e 
Empreendedora, pensando no futuro e formação de líderes 
empreendedores locais. 
 
 
 
Os citados acima, mas principalmente investindo na Educação 
Cooperativista e Empreendedora, na formação de lideranças 
locais para continuidade de projetos. 
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Como acontece a adesão / participação nos projetos? 

 

 

 

 

 

Como os projetos são percebidos pelos produtores rurais ou 
empresários? 

 

 

 

Existe parceria entre os empresários da cadeia do turismo? 

 

 

 

Qual a importância da cooperativa de crédito para o município de São 
Roque de Minas?  

 

 

Você utiliza algum banco convencional, além da cooperativa de 
crédito? 

 

 

Qual a diferença de um banco convencional para a cooperativa de 
crédito 

 

Através de estímulos em Seminários, Feiras Locais, Nacionais 
e Internacionais, palestras em parceria com o Sebrae, 
Associação Comercial, Feiras dos Jovens Empreendedores, 
Educação Cooperativista em todas as escolas do município de 
São Roque de Minas. 
 
 
São muito bem vindos por todos, pois surgem grandes 
oportunidades com palestras elucidativas e visitas técnicas em 
empresas e cidades já estruturadas e com larga experiência. 
  
Muito pouca, estamos tentando formar grupos e associações 
com objetivos em comum, a fim de fortalecermos nossa cadeia. 
 
 
Total importância, fomentadora de novos negócios e grande 
incentivadora de nossos jovens, abrindo mentes e com visão 
de futuro. 
  
Sim, por necessidade de bancos convencionais para atender 
um público externo que às vezes não tem acesso às 
Cooperativas em suas cidades de origem. 
 
A Cooperativa visa o desenvolvimento local e de todos seus 
sócios e não somente dela. 

Busca da informação 

 

 

Qual cadeia produtiva tem buscado maior apoio da cooperativa de 
crédito para fortalecer a sua atividade? 

 

 

Os produtores rurais ou empresários têm participado de feiras e eventos 
nacionais e internacionais em busca de informação para acesso ao 
mercado e melhoria de processos?  

 

 
O Agronegócio e agora também o Turismo. 
 
 
 
 
Sim, muito. 
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Há apoio da cooperativa de crédito ou outra instituição, pública ou 
privada, para participação em feiras e eventos? Qual é o apoio?  

 

 

 

 

 
Sim, principalmente da Cooperativa e Sebrae, possibilitando a 
participação, levando os agricultores e pecuaristas até os locais 
de Feiras e empreendimentos de sucesso, inclusive com os 
custeios dos mesmos. 
 

Uso da informação 

 

Os produtores rurais e empresários têm percebido oportunidade de 
novos negócios? Quais são as oportunidades?  

 

Sabendo que existe projeto voltado para o fomento da cultura 
cooperativista, empreendedora e financeira nas instituições de ensino. 
Pergunta-se: Em sua opinião qual é a importância desta iniciativa? 

 

 

 

A cooperativa de crédito atende os interesses da comunidade e 
necessidades de serviços financeiros? 

 

 

Há alguma cadeia produtiva que está ameaçada em função de fatores 
climáticos ou atual situação do país?  

Como é a reação de cada uma delas mediante a ameaça? 

 

 

 

 

Em sua opinião qual o fator que mais alavanca o cooperativismo e qual 
que mais atrapalha o resultado das iniciativas de uma cooperativa. 

 

 

Qual a característica cultural que mais contribui com o desenvolvimento 
local/região e qual que representa um entrave? 

 
Sim, por exemplo, recentemente com o Agroturismo e 
valorização e regularização do Queijo Canastra. 
 
Total importância para continuidade dos negócios locais e de 
família, perpetuação de culturas locais, sucessão familiar nos 
negócios e prosperidade regional com sustentabilidade e novas 
perspectivas de desenvolvimento local e regional. Fixação da 
população local com qualidade de vida e grandes perspectivas 
de novos negócios. 
  
Sim, totalmente. Só não consegue atender totalmente os 
turistas, por falta de Caixas 24 Horas. 
 

 
Sim, principalmente a agropecuária e no nosso caso o turismo, 
por falta de acessos adequados, por causa de fatores 
climáticos. A reação é a busca de novas tecnologias, com 
produtos mais resistentes e adequados a situação climática 
atual e anunciada para o futuro e no caso do turismo, buscando 
parcerias para o fortalecimento da cadeia em busca de 
soluções para viabilidade de deslocamento. 
 
O espírito empreendedor local, lideranças locais e visão de 
futuro. Pessoas negativistas e entraves burocráticos e falta de 
políticas específicas.  
  
Mineirice, solidariedade, humildade, amor pela terra natal, 
bairrismo. Ciúmes, falta de visão de algumas pessoas, 
recalques e falta de espírito empreendedor de algumas 
pessoas, politicagem. 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Para extrair os valores e prioridades do turismo, vamos conhecer as necessidades de informação, a busca de 

informação e o uso da informação no que se refere a necessidades cognitivas, reações emocionais e dimensões situacionais. 

    Quadro 16 - Turismo: Necessidade, busca e uso da informação  

Turismo Necessidade Busca Uso 

Criação de Significado 

Organização 
- O que é agroturismo? 
- Porque a demanda cresceu? 
- O que o queijo canastra tem a ver com 
isso? 
- Porque não há integração entre os 
empresários do setor do turismo? 
- O que precisamos fazer para nos 
organizarmos? 

- ACE, COOCANASTRA, SEBRAE, 
SENAC 
 
- Caixa 24 horas 

- Sucessão empresarial 
- Perpetuação das culturas locais 
- Tradição 
- Prosperidade regional com sustentabilidade 
- Novas perspectivas de desenvolvimento local 
e regional.  
- Fixação da população local com  qualidade de 
vida   

Necessidades Cognitivas 

- contato direto (via cooperativa ou 
empresário), mala direta, seminários, 
palestras, cursos, visitas técnicas 
 
- Caixa 24 horas 
 
- Valorização e regularização do queijo 

- Acesso ao crédito (linhas de 
financiamento) 
- Apoio a Aprocan, incentivo ao 
Agroturismo, Agronegócios e educação 
- Participação em feiras e eventos 
nacionais e internacionais 
- Parcerias 
 

- Aplicação financeira 
- Capital de giro e conta garantida, 
empréstimos subsidiados, cartões de crédito e 
débito, cartão BNDS. 

Reações Emocionais 

- Individualismo - Bairrismo foi citado como uma das 
características culturais que alavanca o 
cooperativismo. 
 

- Pouca parceria entre a cadeia produtiva 
 

Dimensões Situacionais 

- Incerteza ambiental (fatores climáticos) - Acesso a novas tecnologias com 
produtos mais resistentes e adequados 
para resistir às intempéries. 
- Parcerias para o fortalecimento da 
cadeia em busca de soluções para 
viabilizar o deslocamento. 
 

- Disseminação da cultura cooperativista, 
empreendedora e financeira nas escolas. 

    Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da entrevista e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Os aspectos culturais que dificultam os resultados das iniciativas 

propostas pela cooperativa são: ausência de parceria dentro da cadeia produtiva, 

pessimismo, excesso de burocracia, ciúmes, recalque, falta de visão, falta de espírito 

empreendedor e politicagem. Podemos dizer que ciúmes + recalque significam 

vaidade.  

 Não há integração da própria cadeia do turismo, consequentemente, 

também não existe com as demais, porém, há interesse por parte da cooperativa, 

cadeia produtiva do queijo e alguns poucos empresários do turismo. 

 Para o entrevistado as cadeias produtivas que estão ameaçadas são 

agronegócio e o turismo em função de fatores climáticos. Em períodos de intensas 

chuvas as estradas, sem asfaltamento, que dão acesso ao Parque da Serra da 

Canastra e propriedades rurais ficam impossibilitadas de acesso. Nesse caso, a 

solução é a busca de parcerias para viabilizar o acesso. 

 A seguir, análise dos valores e prioridades do turismo. 

Quadro 17 - Valores e prioridades cadeia produtiva turismo 
 

CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 

 Valores  Prioridades 

TU
R

IS
M

O
 

. O jeito mineiro de ser 

. Solidariedade 

. Humildade 

. Amor pela terra 

. Parceria 

. Visão de futuro 

. Empreendedorismo 

. Relacionamento 

. Sustentabilidade 

. Cultura local 

. Tradição 

. Liderança 

. Bairrismo 

.  Acesso à informação 

.  Acesso ao crédito 

. Taxas diferenciadas 

.  Contato pessoal 

.  Investimento 

.  Ausência de burocracia 

. Busca de parcerias / articulação 

.  Educação Cooperativista, Empreendedora e 
Financeira 
.  Formação de lideranças 
.  Acesso ao mercado 
.  Feira dos Jovens Empreendedores 
.  Visitas Técnicas 
.  Fomento de novos negócios e incentivo aos 
jovens 
.  Desenvolvimento local e regional 
. Valorização e regularização do queijo 
canastra 
. Sucessão empresarial  
. Acesso à inovação e tecnologia 
. Qualidade de vida 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base na entrevista realizada com a cadeia produtiva do turismo 
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 Nesse caso, o bairrismo foi mencionado como característica cultural que 

mais contribui com o desenvolvimento local/regional, assim como mencionado pela 

cadeia produtiva do café.  

 Observamos que os associados não são totalmente fiéis à cooperativa, 

ou seja, não operam apenas com a cooperativa de crédito, até gostariam, porém, em 

função de recebimentos de proventos ou pagamentos de clientes tiveram abrir conta 

em bancos convencionais, para assim facilitar a vida do cliente.  

 A cooperativa, apesar de oferecer um portfólio robusto de soluções 

financeiras que atendam às necessidades do associado, muitas vezes não atende a 

necessidade do cliente do cooperado, pois o cliente prefere depositar em banco 

convencional no qual possui conta.  

Conforme mencionado anteriormente, a educação não faz parte da 

cadeia produtiva, porém é ela que vai dar sustentabilidade às iniciativas propostas 

pela cooperativa.  

 O Sicoob Saromcredi apoia o cooperativismo aliado ao 

empreendedorismo e a educação financeira. Segundo Meinen e Port (2014, p. 412), 

iniciativas como essa permitem que o cooperativismo e associativismo brasileiro 

tenham um futuro garantido, formado por novas lideranças, que cresceram praticando 

o cooperativismo, a cidadania e o empreendedorismo de forma coletiva e não apenas 

individual.  

 Optamos por entrevistar a presidente do Instituto Ellos de Educação, por 

ser uma cooperativa de ensino apoiada pela cooperativa Sicoob Saromcredi. Todavia, 

conforme mencionamos anteriormente as demais escolas da rede municipal e 

estadual são apoiadas pela cooperativa de crédito.  

 Vejamos a seguir o ciclo de informação sob a perspectiva da educação. 
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Quadro 18 - Ciclo da informação - Educação  

Ciclo da informação Perguntas Educação 

Necessidade de 
Informação 

 

Como nasceu o Instituto Ellos de Educação? 

 

 

 

Quem pode ser associado? 

 

 

Há algum parceiro que contribui financeiramente para ajudar 
nas despesas do Instituto Ellos de Educação? Qual a 
contribuição em porcentagem? 

 

 

Quais são os projetos / propostas oferecidas pela cooperativa 
de crédito voltadas para a educação?  

 

 

Há envolvimento da comunidade? De que maneira?  

 

 

 

 

Como os projetos são percebidos pelos pais e alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para oferecer uma educação de qualidade nos valores e princípios do 
cooperativismo, com a missão de formar lideranças cooperativistas e 
empreendedoras comprometidas com o desenvolvimento das comunidades 
nas quais estiverem inseridas. 

 

Pais, professores e pessoas interessadas pela educação. 

 
 

A cooperativa de crédito Sicoob Saromcredi contribui através do Fates – 
Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social -  o que corresponde a 
cerca de 70% das despesas gerais. No ano de 2015 foram repassados via 
Fates a quantia de um milhão de reais. 

 

Apoio para o desenvolvimento das temáticas do Programa Educação 
Cooperativista, Empreendedora e Financeira, num processo de construção 
coletiva. 

 

Sim, através de apoios, incentivos, participações nas atividades da escola, 
como Feira dos Jovens Empreendedores, Encontros com a Família e com os 
Avós, comemorações em datas específicas, como Festa Junina, seminários, 
como de Neuroaprendizagem, atividades sociais, como visitas á escola por 
parte do asilo e Apae. 

 

Observamos que, tendo em vista a excelência participação e apoio de pais e 
alunos, os projetos são uma oportunidade para que os potenciais dos alunos 
possam aflorar e serem observados, principalmente pelos pais. Além disso, 
há relatos de pais sobre mudanças de comportamentos, como iniciativa, 
crença em si, comprometimento, gestão das próprias mesadas, dentre 
outros. Especialmente em relação aos alunos, percebe-se melhora 
significativa nos relacionamentos entre eles, lidando uns com os outros com 
maior respeito, além de poderem colocar em prática muitos aprendizados 
construídos em sala de aula nos próprios empreendimentos familiares. Mas, 
acima de tudo, os alunos estão percebendo que sonhar e realizar são um 
direito de todos, sendo ele aluno o principal responsável por suas escolhas e 
conquistas. 
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Qual a diferença de um banco convencional para a 
cooperativa de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cooperativas de crédito têm maior interesse pelo crescimento das 
comunidades, investindo e apoiando ações que gerem desenvolvimento 
humano para, assim, haver desenvolvimento econômico e social. Há, por 
parte destas, uma preocupação com a formação de lideranças e sucessores, 
que garantirão a sustentabilidade das comunidades e valorização de suas 
identidades, enaltecendo os valores individuais. Outro diferencial está no 
estímulo e busca de parcerias, em que a junção dos atores é que resultará 
na conquista de objetivos comuns, através de uma relação ganha-ganha.  

Busca da informação 

 

 

A cooperativa busca parcerias para apoiar o Instituto Ellos de 
Educação? Quem são os parceiros? 

 

 

 

 

 

 

 

A coordenação, professores e alunos têm participado de feiras 
e eventos nacionais e internacionais em busca de informação 
para melhoria da educação? Há apoio da cooperativa de crédito 
ou outra instituição, pública ou privada, para participação em 
feiras e eventos? Qual é o apoio?  

 

 

 

Sim. A cooperativa de crédito buscou parcerias com a OCB / Sescoop 
(Organização das Cooperativas Brasileiras e Serviço de Aprendizagem do 
Cooperativismo), Sebrae, AEF – Brasil (Associação de Educação Financeira 
do Brasil), instituição ligada ao Banco Central do Brasil, Prefeitura Municipal, 
ACE (Associação Comercial e Empresarial), Coocanastra (Cooperativa dos 
Produtores de Café da Canastra). 

 

 

 

Sim. Por exemplo em eventos nacionais: Feira do Empreendedor, Feira de 
Agronegócios, Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, Visita 
Técnica ao Banco Central do   Brasil, Dia de Cooperar, Encontros de 
Jovens e Mulheres Cooperativistas. Em relação a atividades internacionais: 
Missão Técnica a Sunchales na Argentina e Missão ao Vale do Silício – 
Estados Unidos da América.  

 

Uso da informação 

Sabendo que existe projeto voltado para o fomento da cultura 
cooperativista, empreendedora e financeira nas instituições de 
ensino. Pergunta-se: Em sua opinião qual é a importância desta 
iniciativa a curto, médio e longo prazo? 

 

 

 

 

 

A curto prazo, a interação e troca de informações e experiências, através da 
promoção da intercooperação, com mudanças perceptíveis de 
comportamentos. 

A médio prazo, novas perspectivas, a partir da prática do sonhar e perceber 
que sou capaz, ampliando a visão para processos sucessórios em família e 
em sociedade. A longo prazo, uma sociedade constituída por pessoas melhor 
preparadas, com proatividade e conscientes de suas responsabilidades e 
papéis que irão desempenhar. O resultado será uma maior contribuição para 
a construção de novos legados.  



160 

 
 

A cooperativa de crédito atende os interesses da comunidade 
e necessidades de serviços financeiros? 

 

 

 

 

Em sua opinião qual o fator que mais alavanca o cooperativismo 
e qual que mais atrapalha o resultado das iniciativas de uma 
cooperativa. 

 

 

 

Qual a característica cultural que mais contribui com o 
desenvolvimento local/região e qual que representa um 
entrave. 

 

Sim. Percebe-se uma coerência com os princípios e valores do 
cooperativismo, os quais ela se propõe a cumprir, contribuindo para a 
valorização das pessoas que desejam empreender e os interesses das 
comunidades. 

 

 

O que alavanca é a percepção e vontade das pessoas de transformar uma 
realidade, a qual estas são de fato as verdadeiras responsáveis. O que 
atrapalha é a falta de conhecimento e informações por parte de alguns, além 
da vaidade e interesses particulares que sobrepõem aos objetivos comuns.  

 

 

Receptividade e união das pessoas. Entrave a baixa autoestima e 
acomodação.  

 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Choo (2003, p. 152). 

 

 

Por último, vamos extrair os valores e prioridades da educação, examinaremos as necessidades de informação, a 

busca de informação e o uso da informação no que se refere a necessidades cognitivas, reações emocionais e dimensões 

situacionais. 

 

 

 

 

 

  Quadro 19 - Educação: Necessidade, busca e uso da informação 
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Educação Necessidade Busca Uso 

Criação de 

Significado 

- Garantir a sustentabilidade da cooperativa Sicoob 

Saromcredi e das cadeias produtivas existentes 

- Como dar oportunidade para que os alunos pratiquem a ética, 

a liderança, a liberdade, a organização e a solidariedade? 

- Como atuar de maneira a garantir a inserção dos alunos no 

mercado de trabalho? 

- Daqui a 20 anos o que vamos colher com o projeto cultura 

cooperativista, empreendedora e financeira? 

Pais, professores, Sicoob 

Saromcredi, OCB, Sescoop, Sebrae, 

AEF Brasil, Prefeitura Municipal, 

ACE, Coocanastra. 

 

- Formar lideranças com visão 

cooperativista e empreendedora 

 

Necessidades 

Cognitivas 

 

- Feiras, eventos, encontros e visita técnica.  

- Os mesmos valores e princípios estabelecidos pelo 

cooperativismo. 

- Participação em feiras e eventos  

nacionais e internacionais 

- Visitas Técnicas  

- Parcerias 

- Relação ganha-ganha 

- Aporte de recurso do Sicoob 

Saromcredi via Fates 

correspondente a 70% 

Reações 

Emocionais 

 

Não se aplica 

 - Vaidade 

- Baixa autoestima 

- Acomodação 

Dimensões 

Situacionais 

 

Não se aplica 

Intervenção de instituições como AEF 

Brasil, Sebrae, Sescoop e Sicoob 

Saromcredi  para promoção da 

cultura cooperativista, 

empreendedora e financeira. 

- Disseminação da cultura 

cooperativista, empreendedora e 

financeira nas escolas. 

- Educação de qualidade 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da entrevista e adaptado de Choo (2003, p. 152). 
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Foi observado que, os aspectos culturais que dificultam os resultados 

das iniciativas propostas pela cooperativa sob a visão da educação são: falta de 

conhecimento e informações por parte de algumas pessoas, vaidade e interesses 

particulares que sobrepõem aos objetivos comuns, baixa autoestima e acomodação. 

 A seguir elucidamos os valores e prioridades da educação em seus 

aspectos cooperativistas. 

Quadro 20 - Valores e prioridades Instituto Ellos de Educação 
 

EDUCAÇÃO 

 Valores  Prioridades 

In
st

it
u

to
 E

llo
s 

d
e

 E
d

u
ca

çã
o

 

. Iniciativa 

. Liderança 

. Autonomia 

. Comprometimento 

. Relacionamento 

. Respeito 

. Sonhos x Realização 

. Protagonismo 

. Família 

. Sustentabilidade 

. Identidade 

. Parcerias 

. Intercooperação 

. Proatividade 

. Visão de futuro 

. Responsabilidade 

. Interesse pela comunidade 

. Determinação 

. União 

. Acolhimento 

. Formar lideranças com visão cooperativista 

e empreendedora 

. Desenvolvimento econômico e social 

. Educação Cooperativista, Empreendedora 

e Financeira 

. Apoio e incentivo às atividades escolares 

. Gestão das próprias mesadas 

. Apoio às atividades econômicas dos pais 

. Sucessão empresarial e na sociedade 

. Busca de parcerias 

. Relação ganha-ganha 

. Acesso a feiras e eventos 

. Visita Técnica 

. Interação e troca de experiências 

. Pessoas mais preparadas 

. Construção de novos legados 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na entrevista realizada com a cooperativa de ensino. 

 
 

Assim como a cooperativa de crédito e a cadeia produtiva do queijo 

estão em total alinhamento quanto aos valores e princípios estabelecidos pelo 
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cooperativismo, o Instituto Ellos de Educação encontra-se nesse mesmo patamar. Há 

uma integração coerente e precisa. Importante ressaltar que constatamos coerência 

nas demais cadeias, porém, não tão próximas. 

 Nota-se uma integração com a comunidade através da participação em 

eventos promovidos pela escola, atividades sociais a entidades como Apae, asilo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os conceitos discutidos de desenvolvimento e integração apontam que 

o objetivo principal do desenvolvimento é melhorar a vida das pessoas. Para que o 

desenvolvimento aconteça de forma plena é necessária a integração do poder público, 

privado e terceiro setor.  

A cooperativa de crédito é percebida como um meio para promover 

desenvolvimento quando esta segue a filosofia do cooperativismo. Além da oferta de 

serviços financeiros, é importante para a formação da poupança e o fortalecimento da 

economia local/regional. 

Os aspectos que interferem no cooperativismo são os valores e 

princípios estabelecidos desde o seu surgimento na primeira metade do século XIX, 

em Rochdale, na Inglaterra. A discussão teórica e reflexão possibilitaram entender o 

significado do cooperativismo de crédito e o quanto pode impactar no 

desenvolvimento econômico, social e cultural.  

Com base nos dados socioeconômicos da Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de São Roque de Minas LTDA fica constado que a cooperativa vem 

crescendo e junto com ela, o cooperado. Foi percebido que esse fato se deve aos 

esforços direcionados à gestão adequada, confiança, integração e responsabilidade 

do associado com a cooperativa e políticas públicas de fomento ao cooperativismo e 

empreendedorismo.  

As taxas de juros mais baixas e a isenção de pacotes de serviços geram 

benefícios econômicos diretamente ao associado.  

Verificou-se que a cooperativa vem gerando e distribuindo riqueza a 

partir das sobras. Em toda Assembleia Geral ordinária realizada na cooperativa desde 

a sua fundação os cooperados deliberam pelo aumento do Capital Social com as 

sobras do exercício anterior. No ano de 2014, o valor das sobras foi equivalente a 

R$6.368.919,92 (seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e dezenove 

reais e noventa e dois centavos) o que representa um aumento de 38,80% em 

comparação ao ano anterior.   

O Fates - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social é 

destinado a atividades educacionais à prestação de serviços aos cooperados, seus 

familiares e empregados da cooperativa e os resultados decorrentes de atos não 

cooperativos são destinados a este fundo. O valor da taxa estipulada voltada para as 



165 

 

cooperativas de crédito é 5%, todavia, o Sicoob Saromcredi destina 15%, o que a 

diferencia e contribui ainda mais para o desenvolvimento social.  

Verifica-se que a cooperativa tem uma visão sistêmica que lhe possibilita 

apoiar e defender projetos voltados para as reais necessidades locais criando assim 

significado não apenas para ela, mas, também para todas as cadeias atendidas.  

A cooperativa, pesquisada, é reconhecida nacionalmente, 

especialmente, pelo destaque no cumprimento do sétimo princípio do cooperativismo, 

o interesse pela comunidade. 

Através da entrevista semiestruturada e dos dados socioeconômicos dos 

municípios constatamos que as cadeias produtivas (queijo, café, fruticultura e turismo) 

foram impactadas pelas ações voltadas ao fomento do empreendedorismo e melhoria 

dos pequenos negócios.  

Ficou evidenciado o comportamento empreendedor na cooperativa e 

nas cadeias produtivas tais como: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, 

busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede 

de contatos, independência e autoconfiança. 

Para dar sustentabilidade às cadeias produtivas a cooperativa entendeu 

que o caminho é a educação. Seguindo o quinto princípio do cooperativismo: 

Educação, Formação e Informação, começou a apoiar a cultura cooperativista, 

empreendedora e financeira em toda rede de ensino municipal. O projeto já começou 

a colher os frutos, porém os resultados serão, melhor, percebidos daqui a 20 anos, 

conforme percepção dos entrevistados. 

Essa iniciativa é uma tentativa de inibir riscos de comportamentos e 

posturas incoerentes com os valores e princípios do cooperativismo, permitindo, 

assim, que o cooperativismo se perpetue de forma eficiente e eficaz.  

É fato que para expandir os negócios ou começar a investir em um 

determinado empreendimento é fundamental que o empresário e/ou produtor rural 

tenha acesso ao crédito. Foi observado que, o volume de crédito disponibilizado aos 

cooperados no ano de 2014 chegou a R$ 114. 391.303, 37 (cento e catorze milhões 

e trezentos e noventa e um mil reais e trezentos e três reais e trinta e sete centavos). 

Constatamos que a maior carteira da cooperativa é a de crédito rural 

equivalente a 53,52%. A cooperativa nasceu a partir da iniciativa de 22 produtores 

rurais e mantém suas origens ao financiar o agronegócio, o que vem fortalecendo a 

economia local/regional.   
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O acesso ao crédito é importante para o produtor e/ou empresário 

investir na sua atividade econômica, porém, o uso do recurso deve ser utilizado de 

forma consciente, ou seja, não deve ser desviado para outros fins. Quando ocorre o 

desvio, há o risco da atividade deixar de ser sustentável financeiramente.  

Para a cooperativa de crédito, o que alavanca o cooperativismo é a 

gestão transparente e a ética voltada para agregar valor ao produto do cooperado e o 

que entrava é o contrário. De certa forma, percebemos que as cadeias produtivas 

comungam deste pensamento.  

Notamos uma enorme conexão entre a cooperativa de crédito, cadeia 

produtiva do queijo e educação. Todavia existem algumas divergências do ponto de 

vista com a cadeia produtiva do café, fruticultura e turismo. Podemos destacar o 

bairrismo citado pela cadeia produtiva do café e o turismo, como característica cultural 

que contribui para o desenvolvimento local/regional. Porém, a cadeia produtiva do 

café também a destacou como entrave.  

De fato, o bairrismo é uma característica cultural que pode alavancar o 

desenvolvimento, mas, pode ser prejudicial quando há barreiras que impedem 

pessoas ou algo de fora adentrarem àquele meio. Portanto, é preciso tomar cuidado 

com esse comportamento.  

O turismo sempre existiu em função do Parque da Serra da Canastra, 

porém, com as iniciativas voltadas ao fomento da cadeia produtiva do queijo o número 

de turistas tem aumentado consideravelmente, o que vem sendo percebido como 

oportunidade de novos negócios para os produtores de queijo e empresários do trade 

turístico.  

Foi observado que já existem iniciativas para organizar o turismo na 

região da Serra da Canastra. Todavia não deixa de ser um grande desafio para a 

cooperativa de crédito, uma vez que, não há integração entre os atores, os próprios 

empresários. 

Para a cooperativa, falta informação em todas as cadeias produtivas, 

porém, destaca o queijo como o grande desafio, pois a questão legal precisa ser 

solucionada o mais breve possível. O problema não é apenas a legislação, mas, a 

resistência do produtor e do mercado consumidor. O primeiro precisa maturar o 

produto e o segundo precisa reaprender comer queijo maturado. 

Diante dos resultados apresentados entende-se que, a cooperativa de 

crédito Sicoob Saromcredi é um agente de desenvolvimento. Os dados da cooperativa 
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mostraram o quanto ela vem crescendo, o que significa que o cooperado também, 

uma vez que, ele é dono.  

O êxito de uma proposta de transformação social ou política depende de 

como os atores participam, explicitam seus valores e prioridades. Notamos que existe 

participação dos associados e que o processo de novas adesões vem ocorrendo de 

acordo com os resultados percebidos. Não importa se é lento o processo, o importante 

é que o desenvolvimento aconteça de forma integrada.  

Mesmo diante das diversidades de valores e prioridades dos cooperados 

tais como: acomodação, medo, síndrome da Gabriela, visão limitada, pessimismo, 

vaidade, falta de compreensão e análise do problema o Sicoob Saromcredi vem 

atuando cumprindo o seu papel no território.  

Sem dúvida, muitos fatores têm contribuído com o desenvolvimento 

local/regional dos municípios da área de atuação do Sicoob Saromcredi e a explicação 

encontra-se na cultura. 

Os valores que permeiam as cadeias produtivas são: credibilidade e/ou 

confiança, parceria e/ou ajuda mútua. As prioridades em comum são: educação 

cooperativista, empreendedora e financeira; acesso à informação, mercado e crédito; 

atendimento diferenciado e/ou contato direto; menos burocracia; taxas e juros 

diferenciados; apoio e fomento as cadeias produtivas. 

Observamos que há valores e prioridades diferentes, mas, são 

diferenças importantes que fazem parte da cultura de cada cadeia produtiva. As 

diferenças somadas favorecem o desenvolvimento.  

Além disso, é importante respeitar as diversidades dos cooperados 

frente a construção de um ambiente democrático.  

Os aspectos culturais que dificultam os resultados das iniciativas 

propostas pela cooperativa podem ser contornados com a persistência da própria 

cooperativa e das cadeias produtivas, conforme observado na presente pesquisa. 

Além disso, foi percebida a capacidade de adaptação dos fundadores da cooperativa 

e de algumas cadeias produtivas, ou seja, a resiliência é um valor importante e tem 

ajudado desde o início.  

Um fator importante que observamos, citado acima, é que os associados 

confiam na cooperativa, ou seja, há uma relação de confiança entre os atores. Dessa 

forma, também facilita as iniciativas da cooperativa. 
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De modo geral, as cadeias produtivas são providas de valores e 

princípios pautados pelo cooperativismo.  

Além dos valores e princípios do cooperativismo que acompanham o 

Sicoob Saromcredi as prioridades apresentadas são: reinvestir recursos na própria 

comunidade, acesso ao credito, informação e mercado; apoio e fomento as cadeias 

produtivas; investimento em educação cooperativista, empreendedora e financeira; 

melhoria da qualidade de vida dos associados e comunidade; agregar valor aos 

produtos; inovação; desburocratização; busca de parcerias/articulação política; 

aculturação; acesso à tecnologia e redes sociais; quebra de paradigma; valorização 

da cultura local; desenvolvimento local e mitigar riscos através da policultura. 

Quanto ao ciclo da informação, ficou evidenciado que a cooperativa ela 

percebe a necessidade, busca e uso da informação como ferramenta para alavancar 

as cadeias produtivas e a própria cooperativa. A cadeia produtiva que sentiu uma 

carência quanto a informações foi a fruticultura, por não ter no município de 

Delfinópolis um agrônomo da cooperativa disponível diariamente. 

A disseminação das informações via cooperativa é percebida e utilizada 

pelos associados a fim de reduzir a ambiguidade e desenvolver significados comuns. 

Na verdade é uma via de mão dupla, ou seja, tanto a cooperativa procura o associado 

como o associado também a procura.  

As informações compartilhadas são mais aproveitadas quando há 

integração entre a cooperativa e as cadeias produtivas, pois é por meio da integração 

que estratégias poderão ser traçadas de forma mais assertiva. Não há como trabalhar 

de forma isolada; uma cadeia depende da outra, especialmente o turismo.  

Há interação da cooperativa e das cadeias produtivas com o ambiente 

externo. Elas também interagem entre si.  

Na visão da cooperativa, a cadeia produtiva que mais tem interesse 

pelas informações disponibilizadas é a cafeicultura. Essa última e o queijo que têm 

buscado maior apoio da cooperativa para fortalecer a atividade.  

A competitividade da cooperativa e das cadeias produtivas está 

diretamente ligada à necessidade, busca e uso da informação. Essa tríade aliada à 

cultura cooperativista é a mola propulsora do desenvolvimento local/regional. 

A riqueza das informações obtidas com a presente pesquisa direcionada 

á cooperativa e às cadeias produtivas é uma oportunidade para que ambas as partes 
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avaliem o ciclo informacional de modo que a ação coletiva seja, ainda, mais possível 

e objetiva. 

A presente investigação teve como pretensão contribuir para a produção 

de conhecimento na área de desenvolvimento regional/ local via cooperativismo de 

crédito. E, a partir da práxis da articulação interdisciplinar a contribuição deve se 

estender aos dirigentes de cooperativas e empresários de pequenos negócios ao 

favorecer uma nova perspectiva de gestão via estudo da cultura organizacional e 

informacional das cadeias produtivas. 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM 
PESQUISA ACADÊMICA 

 

 

  Eu, ____________________________, CPF_________________, 

concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador 

responsável a aluna de pós-graduação FABIANA RODRIGUES ROCHA, do curso de 

Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 

Universitário de Franca - SP. Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar 

entrevistas, visando, por parte da referida aluna a realização de um trabalho 

acadêmico para obtenção do título de mestre.  Minha participação consistirá em 

conceder uma entrevista que será gravada e transcrita. Autorizo a transcrição e 

divulgação dos resultados obtidos a partir da entrevista realizada. Entendo que esse 

estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, que os dados obtidos não serão 

divulgados, a não ser com prévia autorização, e que nesse caso será preservado o 

anonimato dos participantes, assegurando assim minha privacidade. O aluno 

providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu conhecimento.  

 

 

 

 

______________________________ 

 

Franca, 05 de dezembro de 2015. 
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ANEXO I - POLÍTICA NACIONAL DE COOPERATIVISMO LEI Nº 5.764, DE 
16 DE DEZEMBRO DE 1971 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971. 

 

Define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Da Política Nacional de Cooperativismo 

        Art. 1° Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das 
iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor público ou privado, isoladas ou 
coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse público. 

         Art. 2° As atribuições do Governo Federal na coordenação e no estímulo às atividades de 
cooperativismo no território nacional serão exercidas na forma desta Lei e das normas que surgirem 
em sua decorrência. 

        Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmente, mediante prestação de 
assistência técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários à criação, 
desenvolvimento e integração das entidades cooperativas. 

CAPÍTULO II 
Das Sociedades Cooperativas 

        Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam 
a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, 
sem objetivo de lucro. 

        Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-
se das demais sociedades pelas seguintes características: 

        I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de 
prestação de serviços; 

        II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

        III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o 
estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento 
dos objetivos sociais; 

        IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.764-1971?OpenDocument


178 

 
        V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de 
cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da 
proporcionalidade; 

        VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número de 
associados e não no capital; 

        VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo 
associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral; 

        VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social; 

        IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 

        X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados 
da cooperativa; 

        XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e 
prestação de serviços. 

CAPÍTULO III 
Do Objetivo e Classificação das Sociedades Cooperativas 

        Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, 
operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso 
da expressão "cooperativa" em sua denominação. 

        Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco". 

        Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas: 

        I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo 
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou 
correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos; 

        II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) 
singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais; 

        III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de 
cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. 

        § 1º Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas serão 
inscritos no Livro de Matrícula da sociedade e classificados em grupos visando à transformação, no 
futuro, em cooperativas singulares que a elas se filiarão. 

        § 2º A exceção estabelecida no item II, in fine, do caput deste artigo não se aplica às centrais e 
federações que exerçam atividades de crédito. 

        Art. 7º As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de serviços aos 
associados. 

        Art. 8° As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam organizar, em comum e 
em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e 
orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. 
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        Parágrafo único. Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitida a constituição de 
cooperativas centrais, às quais se associem outras cooperativas de objetivo e finalidades diversas. 

        Art. 9° As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as atividades das 
filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou 
conveniência de atuação das centrais e federações. 

        Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela natureza das 
atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados. 

        § 1º Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo órgão 
controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem. 

        § 2º Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um objeto de 
atividades. 

        § 3° Somente as cooperativas agrícolas mistas poderão criar e manter seção de 
crédito. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090) 

        Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a 
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele 
subscrito. 

        Art. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a 
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária e não tiver 
limite. 

        Art. 13. A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, 
somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. 

CAPÍTULO IV 
Da Constituição das Sociedades Cooperativas 

        Art. 14. A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembléia Geral dos 
fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público. 

        Art. 15. O ato constitutivo, sob pena de nulidade, deverá declarar: 

        I - a denominação da entidade, sede e objeto de funcionamento; 

        II - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados, fundadores 
que o assinaram, bem como o valor e número da quota-parte de cada um; 

        III - aprovação do estatuto da sociedade; 

        IV - o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados eleitos para os 
órgãos de administração, fiscalização e outros. 

        Art. 16. O ato constitutivo da sociedade e os estatutos, quando não transcritos naquele, serão 
assinados pelos fundadores. 

SEÇÃO I 
Da Autorização de Funcionamento 

        Art. 17. A cooperativa constituída na forma da legislação vigente apresentará ao respectivo órgão 
executivo federal de controle, no Distrito Federal, Estados ou Territórios, ou ao órgão local para isso 
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credenciado, dentro de 30 (trinta) dias da data da constituição, para fins de autorização, requerimento 
acompanhado de 4 (quatro) vias do ato constitutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros 
documentos considerados necessários. 

        Art. 18. Verificada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrada em seu 
protocolo, pelo respectivo órgão executivo federal de controle ou órgão local para isso credenciado, a 
existência de condições de funcionamento da cooperativa em constituição, bem como a regularidade 
da documentação apresentada, o órgão controlador devolverá, devidamente autenticadas, 2 (duas) 
vias à cooperativa, acompanhadas de documento dirigido à Junta Comercial do Estado, onde a 
entidade estiver sediada, comunicando a aprovação do ato constitutivo da requerente. 

        § 1° Dentro desse prazo, o órgão controlador, quando julgar conveniente, no interesse do 
fortalecimento do sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional de Cooperativismo, caso em que não se 
verificará a aprovação automática prevista no parágrafo seguinte. 

        § 2º A falta de manifestação do órgão controlador no prazo a que se refere este artigo implicará a 
aprovação do ato constitutivo e o seu subseqüente arquivamento na Junta Comercial respectiva. 

        § 3º Se qualquer das condições citadas neste artigo não for atendida satisfatoriamente, o órgão 
ao qual compete conceder a autorização dará ciência ao requerente, indicando as exigências a serem 
cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, findos os quais, se não atendidas, o pedido será 
automaticamente arquivado. 

        § 4° À parte é facultado interpor da decisão proferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito 
Federal ou Territórios, recurso para a respectiva administração central, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias contado da data do recebimento da comunicação e, em segunda e última instância, ao Conselho 
Nacional de Cooperativismo, também no prazo de 30 (trinta) dias, exceção feita às cooperativas de 
crédito, às seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, e às cooperativas habitacionais, 
hipótese em que o recurso será apreciado pelo Conselho Monetário Nacional, no tocante às duas 
primeiras, e pelo Banco Nacional de Habitação em relação às últimas. 

        § 5º Cumpridas as exigências, deverá o despacho do deferimento ou indeferimento da autorização 
ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias, findos os quais, na ausência de decisão, o requerimento será 
considerado deferido. Quando a autorização depender de dois ou mais órgãos do Poder Público, cada 
um deles terá o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar. 

        § 6º Arquivados os documentos na Junta Comercial e feita a respectiva publicação, a cooperativa 
adquire personalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar. 

        § 7º A autorização caducará, independentemente de qualquer despacho, se a cooperativa não 
entrar em atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que forem arquivados 
os documentos na Junta Comercial. 

        § 8º Cancelada a autorização, o órgão de controle expedirá comunicação à respectiva Junta 
Comercial, que dará baixa nos documentos arquivados. 

        § 9° A autorização para funcionamento das cooperativas de habitação, das de crédito e das seções 
de crédito das cooperativas agrícolas mistas subordina-se ainda, à política dos respectivos órgãos 
normativos. 

        § 10. A criação de seções de crédito nas cooperativas agrícolas mistas será submetida à prévia 
autorização do Banco Central do Brasil.  (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090) 

        Art. 19. A cooperativa escolar não estará sujeita ao arquivamento dos documentos de constituição, 
bastando remetê-los ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou respectivo órgão local 
de controle, devidamente autenticados pelo diretor do estabelecimento de ensino ou a maior autoridade 
escolar do município, quando a cooperativa congregar associações de mais de um estabelecimento de 
ensino. 
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        Art. 20. A reforma de estatutos obedecerá, no que couber, ao disposto nos artigos anteriores, 
observadas as prescrições dos órgãos normativos. 

SEÇÃO II 
Do Estatuto Social 

        Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar: 

        I - a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do 
exercício social e da data do levantamento do balanço geral; 

        II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de 
admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas assembléias 
gerais; 

        III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo 
associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos 
casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado; 

        IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas 
apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade; 

        V - o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição 
de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo 
ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e 
conselheiros fiscais; 

        VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida para a sua 
instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse 
particular sem privá-los da participação nos debates; 

        VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade; 

        VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade; 

        IX - o modo de reformar o estatuto; 

        X - o número mínimo de associados. 

CAPÍTULO V 
Dos Livros 

        Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros: 

        I - de Matrícula; 

        II - de Atas das Assembléias Gerais; 

        III - de Atas dos Órgãos de Administração; 

        IV - de Atas do Conselho Fiscal; 

        V - de presença dos Associados nas Assembléias Gerais; 

        VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios. 
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        Parágrafo único. É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas. 

        Art. 23. No Livro de Matrícula, os associados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, 
dele constando: 

        I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado; 

        II - a data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão a pedido, eliminação ou 
exclusão; 

        III - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

CAPÍTULO VI 
Do Capital Social 

        Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser 
superior ao maior salário mínimo vigente no País. 

        § 1º Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes, 
salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro 
do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou 
transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais em 
exploração. 

        § 2º Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito 
público que participem de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações. 

        § 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do 
capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer 
associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que 
incidirão sobre a parte integralizada. 

§ 4o  As quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa 
quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do 
capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou 
eliminação. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

        Art. 25. Para a formação do capital social poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes 
seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de 
contribuições ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais. 

        Art. 26. A transferência de quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que 
conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e do diretor que o estatuto designar. 

        Art. 27. A integralização das quotas-partes e o aumento do capital social poderão ser feitos com 
bens avaliados previamente e após homologação em Assembléia Geral ou mediante retenção de 
determinada porcentagem do valor do movimento financeiro de cada associado. 

        § 1º O disposto neste artigo não se aplica às cooperativas de crédito, às agrícolas mistas com 
seção de crédito e às habitacionais. 

        § 2° Nas sociedades cooperativas em que a subscrição de capital for diretamente proporcional ao 
movimento ou à expressão econômica de cada associado, o estatuto deverá prever sua revisão 
periódica para ajustamento às condições vigentes. 

CAPÍTULO VII 
Dos Fundos 
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        Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir: 

        I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas 

atividades, constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício; 

        II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de assistência aos 
associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, 
constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício. 

        § 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar outros fundos, inclusive 
rotativos, com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de formação, aplicação e 
liquidação. 

        § 2º Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 
poderão ser executados mediante convênio com entidades públicas e privadas. 

CAPÍTULO VIII 
Dos Associados 

        Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados 
pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no 
estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei. 

        § 1° A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo respectivo, às 
pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam vinculadas a determinada 
entidade. 

        § 2° Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou 
extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas 
físicas associadas. 

        § 3° Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão ingressar as 
pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações. 

        § 4° Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários 
que operem no mesmo campo econômico da sociedade. 

        Art. 30. À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a 
admissão de associados, que se efetive mediante aprovação de seu pedido de ingresso pelo órgão de 
administração, complementa-se com a subscrição das      quotas-partes de capital social e a sua 
assinatura no Livro de Matrícula. 

        Art. 31. O associado que aceitar e estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, perde o 
direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o 
emprego. 

        Art. 32. A demissão do associado será unicamente a seu pedido. 

        Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por 
fato especial previsto no     estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, 
com os motivos que a determinaram. 

        Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a 
sua eliminação. 

        Parágrafo único. Da eliminação cabe recurso, com efeito suspensivo à primeira Assembléia Geral. 
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        Art. 35. A exclusão do associado será feita: 

        I - por dissolução da pessoa jurídica; 

        II - por morte da pessoa física; 

        III - por incapacidade civil não suprida; 

        IV - por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa. 

        Art. 36. A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, 
perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em 
que se deu o desligamento. 

        Parágrafo único. As obrigações dos associados falecidos, contraídas com a sociedade, e as 
oriundas de sua responsabilidade como associado em face de terceiros, passam aos herdeiros, 
prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão, ressalvados os aspectos 
peculiares das cooperativas de eletrificação rural e habitacionais. 

        Art. 37. A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados sendo-lhe defeso: 

        I - remunerar a quem agencie novos associados; 

        II - cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados ainda a título de compensação das 
reservas; 

        III - estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais. 

CAPÍTULO IX 
Dos Órgãos Sociais 

SEÇÃO I 
Das Assembléias Gerais 

        Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites 
legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar 
as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a 
todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

        § 1º As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em 
primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente 
mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por 
intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as 
assembléias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam 
os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 
(uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação. 

        § 2º A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo 
Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gôzo 
dos seus direitos. 

        § 3° As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos 
associados presentes com direito de votar. 

        Art. 39. É da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição 
dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização. 
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        Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade da administração ou 
fiscalização da entidade, poderá a Assembléia designar administradores e conselheiros provisórios, 
até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

        Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte: 

        I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; 

        II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação; 

        III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas 
centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número. 

        Art. 41. Nas Assembléias Gerais das cooperativas centrais, federações e confederações de 
cooperativas, a representação será feita por delegados indicados na forma dos seus estatutos e 
credenciados pela diretoria das respectivas filiadas. 

        Parágrafo único. Os grupos de associados individuais das cooperativas centrais e federações de 
cooperativas serão representados por 1 (um) delegado, escolhida entre seus membros e credenciado 
pela respectiva administração. 

Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente ou representado não terá direito 
a mais de 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes. 

§ 1º Nas Assembléias Gerais das cooperativas singulares cujos associados se distribuam por 
área distante a mais de 50 km (cinqüenta quilômetros) da sede, ou no caso de doença comprovada, 
será permitida a representação por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no gôzo 
de seus direitos sociais e não exerça cargo eletivo na sociedade, vedado a cada mandatário dispor 
de mais de 3 (três) votos, compreendido o seu. 

§ 2º Nas cooperativas singulares, cujo número de associados fôr superior a 1.000 (mil), poderá 
o mandatário que preencher as condições do parágrafo anterior representar até o máximo de 4 
(quatro) associados, de conformidade com o critério que, em função da densidade do quadro 
associativo, fôr estabelecido no estatuto. 

§ 3º Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a 3.000 (três mil), 
pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados nas Assembléias Gerais por 
delegados que se revistam com as condições exigidas para o mandatário a que se refere o § 1°. O 
estatuto determinará o número de delegados, a época e a forma de sua escolha por grupos 
seccionais de associados de igual número e o tempo de duração da delegação. 

§ 4º O delegado disporá de tantos votos quantos forem os associados componentes do grupo 
seccional que o elegeu. 

§ 5º Aos associados localizados em áreas afastadas, os quais, por insuficiência de número, 
não puderam ser organizados em grupo seccional próprio, é facultado comparecer pessoalmente às 
Assembléias para exercer o seu direito de voto. 

§ 6º Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão 
comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 

§ 7º As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sôbre tôdas as matérias que, 
nos têrmos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de decisão da assembléia geral dos 
associados. 

        Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a mais de 1 (um) 
voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 
30/03/82) 

        § 1° Não será permitida a representação por meio de mandatário. (Redação dada pela Lei nº 
6.981, de 30/03/82) 

        § 2° Quando o número de associados, nas cooperativas singulares exceder a 3.000 (três mil), 
pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados nas Assembléias Gerais por 
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delegados que tenham a qualidade de associados no gozo de seus direitos sociais e não exerçam 
cargos eletivos na sociedade. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82) 

        § 3° O estatuto determinará o número de delegados, a época e forma de sua escolha por grupos 
seccionais de associados de igual número e o tempo de duração da delegação. (Redação dada pela 
Lei nº 6.981, de 30/03/82) 

        § 4º Admitir-se-á, também, a delegação definida no parágrafo anterior nas cooperativas singulares 
cujo número de associados seja inferior a 3.000 (três mil), desde que haja filiados residindo a mais de 
50 km (cinqüenta quilômetros) da sede. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82) 

        § 5° Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão 
comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. (Redação dada pela Lei nº 6.981, 
de 30/03/82) 

        § 6° As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos 
termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de decisão da assembléia geral dos 
associados. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82) 

        Art. 43. Prescreve em 4 (quatro) anos, a ação para anular as deliberações da Assembléia Geral 
viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o 
prazo da data em que a Assembléia foi realizada. 

SEÇÃO II 
Das Assembléias Gerais Ordinárias 

        Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses 
após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da 
ordem do dia: 

        I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: 

        a) relatório da gestão; 

        b) balanço; 

        c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. 

        II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas 
para os Fundos Obrigatórios; 

        III - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, 
quando for o caso; 

        IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

        V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 46. 

        § 1° Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar da votação 
das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. 

        § 2º À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a 
aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração, desonera seus componentes 
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de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como a infração da 
lei ou do estatuto. 

SEÇÃO III 
Das Assembléias Gerais Extraordinárias 

        Art. 45. A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá 
deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que mencionado no edital de 
convocação. 

        Art. 46. É da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 

        I - reforma do estatuto; 

        II - fusão, incorporação ou desmembramento; 

        III - mudança do objeto da sociedade; 

        IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes; 

        V - contas do liquidante. 

        Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para 
tornar válidas as deliberações de que trata este artigo. 

SEÇÃO IV 
Dos Órgãos de Administração 

        Art. 47. A sociedade será administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, 
composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com mandato nunca superior 
a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de 
Administração. 

        § 1º O estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração. 

        § 2° A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de crédito e das 
agrícolas mistas com seção de crédito e habitacionais fica sujeita à prévia homologação dos 
respectivos órgãos normativos. 

        Art. 48. Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais, que não 
pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e salários. 

        Art. 49. Ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de 
crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou 
contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da 
sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem 
com culpa ou dolo. 

        Parágrafo único. A sociedade responderá pelos atos a que se refere a última parte deste artigo 
se os houver ratificado ou deles logrado proveito. 

        Art. 50. Os participantes de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade 
podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
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        Art. 51. São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

        Parágrafo único. Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administração, os 
parentes entre si até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral. 

        Art. 52. O diretor ou associado que, em qualquer operação, tenha interesse oposto ao da 
sociedade, não pode participar das deliberações referentes a essa operação, cumprindo-lhe acusar o 
seu impedimento. 

        Art. 53. Os componentes da Administração e do Conselho fiscal, bem como os liquidantes, 
equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal. 

        Art. 54. Sem prejuízo da ação que couber ao associado, a sociedade, por seus diretores, ou 
representada pelo associado escolhido em Assembléia Geral, terá direito de ação contra os 
administradores, para promover sua responsabilidade. 

        Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas 
pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943). 

SEÇÃO V 
Do Conselho Fiscal 

        Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um 
Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos 
anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus 
componentes. 

        § 1º Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no artigo 51, 
os parentes dos diretores até o 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes 
entre si até esse grau. 

        § 2º O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de administração e de 
fiscalização. 

CAPÍTULO X 
Fusão, Incorporação e Desmembramento 

        Art. 57. Pela fusão, duas ou mais cooperativas formam nova sociedade. 

        § 1° Deliberada a fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes para comporem comissão 
mista que procederá aos estudos necessários à constituição da nova sociedade, tais como o 
levantamento patrimonial, balanço geral, plano de distribuição de quotas-partes, destino dos fundos de 
reserva e outros e o projeto de estatuto. 

        § 2° Aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova sociedade em Assembléia Geral 
conjunta os respectivos documentos serão arquivados, para aquisição de personalidade jurídica, na 
Junta Comercial competente, e duas vias dos mesmos, com a publicação do arquivamento, serão 
encaminhadas ao órgão executivo de controle ou ao órgão local credenciado. 

        § 3° Exclui-se do disposto no parágrafo anterior a fusão que envolver cooperativas que exerçam 
atividades de crédito. Nesse caso, aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova 
sociedade em Assembléia Geral conjunta, a autorização para funcionar e o registro dependerão de 
prévia anuência do Banco Central do Brasil. 
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        Art. 58. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar a nova sociedade 
que lhe sucederá nos direitos e obrigações. 

        Art. 59. Pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio, recebe os 
associados, assume as obrigações e se investe nos direitos de outra ou outras cooperativas. 

        Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, serão obedecidas as mesmas formalidades 
estabelecidas para a fusão, limitadas as avaliações ao patrimônio da ou das sociedades incorporandas. 

        Art. 60. As sociedades cooperativas poderão desmembrar-se em tantas quantas forem 
necessárias para atender aos interesses dos seus associados, podendo uma das novas entidades ser 
constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas, cujas autorizações de 
funcionamento e os arquivamentos serão requeridos conforme o disposto nos artigos 17 e seguintes. 

        Art. 61. Deliberado o desmembramento, a Assembléia designará uma comissão para estudar as 
providências necessárias à efetivação da medida. 

        § 1° O relatório apresentado pela comissão, acompanhado dos projetos de estatutos das novas 
cooperativas, será apreciado em nova Assembléia especialmente convocada para esse fim. 

        § 2º O plano de desmembramento preverá o rateio, entre as novas cooperativas, do ativo e passivo 
da sociedade desmembrada. 

        § 3° No rateio previsto no parágrafo anterior, atribuir-se-á a cada nova cooperativa parte do capital 
social da sociedade desmembrada em quota correspondente à participação dos associados que 
passam a integrá-la. 

        § 4° Quando uma das cooperativas for constituída como cooperativa central ou federação de 
cooperativas, prever-se-á o montante das quotas-partes que as associadas terão no capital social. 

        Art. 62. Constituídas as sociedades e observado o disposto nos artigos 17 e seguintes, proceder-
se-á às transferências contábeis e patrimoniais necessárias à concretização das medidas adotadas. 

CAPÍTULO XI 
Da Dissolução e Liquidação 

        Art. 63. As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito: 

        I - quando assim deliberar a Assembléia Geral, desde que os associados, totalizando o número 
mínimo exigido por esta Lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade; 

        II - pelo decurso do prazo de duração; 

        III - pela consecução dos objetivos predeterminados; 

        IV - devido à alteração de sua forma jurídica; 

        V - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo se, até a 
Assembléia Geral subseqüente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem 
restabelecidos; 

        VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar; 

        VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. 
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        Parágrafo único. A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para 
funcionar e do registro. 

        Art. 64. Quando a dissolução da sociedade não for promovida voluntariamente, nas hipóteses 
previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer associado 
ou por iniciativa do órgão executivo federal. 

        Art. 65. Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia Geral, esta nomeará um liquidante 
ou mais, e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para proceder à sua liquidação. 

        § 1º O processo de liquidação só poderá ser iniciado após a audiência do respectivo órgão 
executivo federal. 

        § 2° A Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os 
liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus substitutos. 

        Art. 66. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a denominação da cooperativa, 
seguida da expressão: "Em liquidação". 

        Art. 67. Os liquidantes terão todos os poderes normais de administração podendo praticar atos e 
operações necessários à realização do ativo e pagamento do passivo. 

        Art. 68. São obrigações dos liquidantes: 

        I - providenciar o arquivamento, na junta Comercial, da Ata da Assembléia Geral em que foi 
deliberada a liquidação; 

        II - comunicar à administração central do respectivo órgão executivo federal e ao Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo S/A., a sua nomeação, fornecendo cópia da Ata da Assembléia Geral que 
decidiu a matéria; 

        III - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; 

        IV - convocar os credores e devedores e promover o levantamento dos créditos e débitos da 
sociedade; 

        V - proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao de sua investidura e com a assistência, sempre 
que possível, dos administradores, ao levantamento do inventário e balanço geral do ativo e passivo; 

        VI - realizar o ativo social para saldar o passivo e reembolsar os associados de suas quotas-partes, 
destinando o remanescente, inclusive o dos fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo S/A.; 

        VII - exigir dos associados a integralização das respectivas quotas-partes do capital social não 
realizadas, quando o ativo não bastar para solução do passivo; 

        VIII - fornecer aos credores a relação dos associados, se a sociedade for de responsabilidade 
ilimitada e se os recursos apurados forem insuficientes para o pagamento das dívidas; 

        IX - convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre que necessário, para apresentar 
relatório e balanço do estado da liquidação e prestar contas dos atos praticados durante o período 
anterior; 

        X - apresentar à Assembléia Geral, finda a liquidação, o respectivo relatório e as contas finais; 
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        XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que considerar encerrada a 
liquidação. 

        Art. 69. As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regem-se pelos preceitos peculiares 
aos dos administradores da sociedade liquidanda. 

        Art. 70. Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante gravar de ônus os móveis e 
imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis para o pagamento de obrigações 
inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social. 

        Art. 71. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais 
proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não. 

        Art. 72. A Assembléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos 
os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os 
haveres sociais. 

        Art. 73. Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e 
encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para 
prestação final de contas. 

        Art. 74. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade se extingue, devendo a ata 
da Assembléia ser arquivada na Junta Comercial e publicada. 

        Parágrafo único. O associado discordante terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação 
da ata, para promover a ação que couber. 

        Art. 75. A liquidação extrajudicial das cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do 
respectivo órgão executivo federal, que designará o liquidante, e será processada de acordo com a 
legislação específica e demais disposições regulamentares, desde que a sociedade deixe de oferecer 
condições operacionais, principalmente por constatada insolvência. 

        § 1° A liquidação extrajudicial, tanto quanto possível, deverá ser precedida de intervenção na 
sociedade. 

        § 2° Ao interventor, além dos poderes expressamente concedidos no ato de intervenção, são 
atribuídas funções, prerrogativas e obrigações dos órgãos de administração. 

        Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou 
sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, 
implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem 
prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. 

        Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja 
encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante 
decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. 

        Art. 77. Na realização do ativo da sociedade, o liquidante devera: 

        I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de Instituições Financeiras Públicas, os bens de 
sociedade; 

        II - proceder à venda dos bens necessários ao pagamento do passivo da sociedade, observadas, 
no que couber, as normas constantes dos artigos 117 e 118 do Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho 
de 1945. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del7661.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del7661.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del7661.htm#art118
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        Art. 78. A liquidação das cooperativas de crédito e da seção de crédito das cooperativas agrícolas 
mistas reger-se-á pelas normas próprias legais e regulamentares. 

CAPÍTULO XII 
Do Sistema Operacional das Cooperativas 

SEÇÃO I 
Do Ato Cooperativo 

        Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, 
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos 
objetivos sociais. 

        Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e 
venda de produto ou mercadoria. 

SEÇÃO II 
Das Distribuições de Despesas 

        Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção 
direta da fruição de serviços. 

        Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das 
despesas da sociedade, estabelecer: 

        I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer 
tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto; 

        II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos 
serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, 
excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior. 

        Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da sociedade e 
estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar 
separadamente as despesas gerais. 

SEÇÃO III 
Das Operações da Cooperativa 

        Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como armazém 

geral e, nessa condição, expedir "Conhecimentos de Depósitos" e Warrants para os produtos de seus 
associados conservados em seus armazéns, próprios ou arrendados, sem prejuízo da emissão de 
outros títulos decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação 
específica. 

        Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como 
armazém geral, podendo também desenvolver as atividades previstas na Lei no 9.973, de 29 de maio 
de 2000, e nessa condição expedir Conhecimento de Depósito, Warrant, Certificado de Depósito 
Agropecuário - CDA e Warrant Agropecuário - WA para os produtos de seus associados conservados 
em seus armazéns, próprios ou arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos decorrentes de 
suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação específica. (Redação dada pela Lei 
nº 11.076, de 2004) 

        § 1° Para efeito deste artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam aos "Armazéns Gerais", 
com as prerrogativas e obrigações destes, ficando os componentes do Conselho de Administração ou 
Diretoria Executiva, emitente do título, responsáveis pessoal e solidariamente, pela boa guarda e 
conservação dos produtos vinculados, respondendo criminal e civilmente pelas declarações constantes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11076.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11076.htm#art82
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do título, como também por qualquer ação ou omissão que acarrete o desvio, deterioração ou perda 
dos produtos. 

        § 2° Observado o disposto no § 1°, as cooperativas poderão operar unidades de armazenagem, 
embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegários, nos termos do disposto 
no Capítulo IV da Lei n. 5.025, de 10 de junho de 1966. 

        Art. 83. A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos 
poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito 
realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes relativos à comercialização de 
determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos dispuserem de outro modo. 

        Art. 84. As cooperativas de crédito rural e as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas 
só poderão operar com associados, pessoas físicas, que de forma efetiva e predominante: (Revogado 
pela Lei Complementar nº 130, de 20090) 
        I - desenvolvam, na área de ação da cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias ou 
extrativas;(Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090) 
        II - se dediquem a operações de captura e transformação do pescado.(Revogado pela Lei 
Complementar nº 130, de 20090) 
        Parágrafo único. As operações de que trata este artigo só poderão ser praticadas com pessoas 
jurídicas, associadas, desde que exerçam exclusivamente atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas 
na área de ação da cooperativa ou atividade de captura ou transformação do pescado.(Revogado pela 
Lei Complementar nº 130, de 20090) 

        Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não associados, 
agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos 
ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as possuem. 

        Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal 
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei. 

        Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas 
agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em regras a serem estabelecidas 
pelo órgão normativo. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 20090) 

        Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos 
artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão 
contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos. 

        Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo respectivo órgão executivo 

federal, consoante as normas e limites instituídos pelo Conselho Nacional de Cooperativismo, poderão 
as cooperativas participar de sociedades não cooperativas públicas ou privadas, em caráter 
excepcional, para atendimento de objetivos acessórios ou complementares. 
        Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão contabilizadas em títulos 
específicos e seus eventuais resultados positivos levados ao "Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social"          

        Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para 
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou 
complementar. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001) 

SEÇÃO IV 
Dos Prejuízos 

        Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos 
provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na 
razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5025.htm#capiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm#art18
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SEÇÃO V 

Do Sistema Trabalhista 

        Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus 
associados. 

        Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados para 
os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

CAPÍTULO XIII 
Da Fiscalização e Controle 

        Art. 92. A fiscalização e o controle das sociedades cooperativas, nos termos desta lei e dispositivos 
legais específicos, serão exercidos, de acordo com o objeto de funcionamento, da seguinte forma: 

        I - as de crédito e as seções de crédito das agrícolas mistas pelo Banco Central do Brasil; 

        II - as de habitação pelo Banco Nacional de Habitação; 

        III - as demais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

        § 1º Mediante autorização do Conselho Nacional de Cooperativismo, os órgãos controladores 
federais, poderão solicitar, quando julgarem necessário, a colaboração de outros órgãos 
administrativos, na execução das atribuições previstas neste artigo. 

        § 2º As sociedades cooperativas permitirão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos 
órgãos de controle, prestando os esclarecimentos que lhes forem solicitados, além de serem obrigadas 
a remeter-lhes anualmente a relação dos associados admitidos, demitidos, eliminados e excluídos no 
período, cópias de atas, de balanços e dos relatórios do exercício social e parecer do Conselho Fiscal. 

        Art. 93. O Poder Público, por intermédio da administração central dos órgãos executivos federais 
competentes, por iniciativa própria ou solicitação da Assembléia Geral ou do Conselho Fiscal, intervirá 
nas cooperativas quando ocorrer um dos seguintes casos: 

        I - violação contumaz das disposições legais; 

        II - ameaça de insolvência em virtude de má administração da sociedade; 

        III - paralisação das atividades sociais por mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos; 

        IV - inobservância do artigo 56, § 2º. 

        Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, às cooperativas habitacionais, o disposto neste artigo. 

        Art. 94. Observar-se-á, no processo de intervenção, a disposição constante do § 2º do artigo 75. 

CAPÍTULO XIV 
Do Conselho Nacional de Cooperativismo 

        Art. 95. A orientação geral da política cooperativista nacional caberá ao Conselho Nacional de 
Cooperativismo - CNC, que passará a funcionar junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, com plena autonomia administrativa e financeira, na forma do artigo 172 do Decreto-
Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidência do Ministro da Agricultura e composto de 8 
(oito) membros indicados pelos seguintes representados: 

        I - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm#art172
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        II - Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco Central do Brasil; 

        III - Ministério do Interior, por intermédio do Banco Nacional da Habitação; 

        IV - Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, e do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A.; 

        V - Organização das Cooperativas Brasileiras. 

        Parágrafo único. A entidade referida no inciso V deste artigo contará com 3 (três) elementos para 
fazer-se representar no Conselho. 

        Art. 96. O Conselho, que deverá reunir-se ordinariamente uma vez por mês, será presidido pelo 
Ministro da Agricultura, a quem caberá o voto de qualidade, sendo suas resoluções votadas por maioria 
simples, com a presença, no mínimo de 3 (três) representantes dos órgãos oficiais mencionados nos 
itens I a IV do artigo anterior. 

        Parágrafo único. Nos seus impedimentos eventuais, o substituto do Presidente será o Presidente 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

        Art. 97. Ao Conselho Nacional de Cooperativismo compete: 

        I - editar atos normativos para a atividade cooperativista nacional; 

        II - baixar normas regulamentadoras, complementares e interpretativas, da legislação 
cooperativista; 

        III - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais; 

        IV - decidir, em última instância, os recursos originários de decisões do respectivo órgão executivo 
federal; 

        V - apreciar os anteprojetos que objetivam a revisão da legislação cooperativista; 

        VI - estabelecer condições para o exercício de quaisquer cargos eletivos de administração ou 
fiscalização de cooperativas; 

        VII - definir as condições de funcionamento do empreendimento cooperativo, a que se refere o 
artigo 18; 

        VIII - votar o seu próprio regimento; 

        IX - autorizar, onde houver condições, a criação de Conselhos Regionais de Cooperativismo, 
definindo-lhes as atribuições; 

        X - decidir sobre a aplicação do Fundo Nacional de Cooperativismo, nos termos do artigo 102 
desta Lei; 

        XI - estabelecer em ato normativo ou de caso a caso, conforme julgar necessário, o limite a ser 
observado nas operações com não associados a que se referem os artigos 85 e 86. 

        Parágrafo único. As atribuições do Conselho Nacional de Cooperativismo não se estendem às 
cooperativas de habitação, às de crédito e às seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, no 
que forem regidas por legislação própria. 
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        Art. 98. O Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC contará com uma Secretaria Executiva 
que se incumbirá de seus encargos administrativos, podendo seu Secretário Executivo requisitar 
funcionários de qualquer órgão da Administração Pública. 

        § 1º O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Cooperativismo será o Diretor do 
Departamento de Desenvolvimento Rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, devendo o Departamento referido incumbir-se dos encargos administrativos do Conselho 
Nacional de Cooperativismo. 

        § 2° Para os impedimentos eventuais do Secretário Executivo, este indicará à apreciação do 
Conselho seu substituto. 

        Art. 99. Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Cooperativismo: 

        I - presidir as reuniões; 

        II - convocar as reuniões extraordinárias; 

        III - proferir o voto de qualidade. 

        Art. 100. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Cooperativismo: 

        I - dar execução às resoluções do Conselho; 

        II - comunicar as decisões do Conselho ao respectivo órgão executivo federal; 

        III - manter relações com os órgãos executivos federais, bem assim com quaisquer outros órgãos 
públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, que possam influir no aperfeiçoamento do 
cooperativismo; 

        IV - transmitir aos órgãos executivos federais e entidade superior do movimento cooperativista 
nacional todas as informações relacionadas com a doutrina e práticas cooperativistas de seu interesse; 

        V - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais e expedir as 
respectivas certidões; 

        VI - apresentar ao Conselho, em tempo hábil, a proposta orçamentária do órgão, bem como o 
relatório anual de suas atividades; 

        VII - providenciar todos os meios que assegurem o regular funcionamento do Conselho; 

        VIII - executar quaisquer outras atividades necessárias ao pleno exercício das atribuições do 
Conselho. 

        Art. 101. O Ministério da Agricultura incluirá, em sua proposta orçamentária anual, os recursos 
financeiros solicitados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, para custear seu 
funcionamento. 

        Parágrafo único. As contas do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, serão prestadas por 
intermédio do Ministério da Agricultura, observada a legislação específica que regula a matéria. 

        Art. 102. Fica mantido, junto ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., o "Fundo Nacional 
de Cooperativismo", criado pelo Decreto-Lei n. 59, de 21 de novembro de 1966, destinado a prover 
recursos de apoio ao movimento cooperativista nacional. 

        § 1º O Fundo de que trata este artigo será, suprido por: 
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        I - dotação incluída no orçamento do Ministério da Agricultura para o fim específico de incentivos 
às atividades cooperativas; 

        II - juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos; 

        III - doações, legados e outras rendas eventuais; 

        IV - dotações consignadas pelo Fundo Federal Agropecuário e pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

        § 2° Os recursos do Fundo, deduzido o necessário ao custeio de sua administração, serão 
aplicados pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., obrigatoriamente, em financiamento de 
atividades que interessem de maneira relevante o abastecimento das populações, a critério do 
Conselho Nacional de Cooperativismo. 

        § 3º O Conselho Nacional de Cooperativismo poderá, por conta do Fundo, autorizar a concessão 
de estímulos ou auxílios para execução de atividades que, pela sua relevância sócio-econômica, 
concorram para o desenvolvimento do sistema cooperativista nacional. 

CAPÍTULO XV 
Dos Órgãos Governamentais 

        Art. 103. As cooperativas permanecerão subordinadas, na parte normativa, ao Conselho Nacional 
de Cooperativismo, com exceção das de crédito, das seções de crédito das agrícolas mistas e das de 
habitação, cujas normas continuarão a ser baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, relativamente 
às duas primeiras, e Banco Nacional de Habitação, com relação à última, observado o disposto no 
artigo 92 desta Lei. 

        Parágrafo único. Os órgãos executivos federais, visando à execução descentralizada de seus 
serviços, poderão delegar sua competência, total ou parcialmente, a órgãos e entidades da 
administração estadual e municipal, bem como, excepcionalmente, a outros órgãos e entidades da 
administração federal. 

        Art. 104. Os órgãos executivos federais comunicarão todas as alterações havidas nas 
cooperativas sob a sua jurisdição ao Conselho Nacional de Cooperativismo, para fins de atualização 
do cadastro geral das cooperativas nacionais. 

CAPÍTULO XVI 
Da Representação do Sistema Cooperativista 

        Art. 105. A representação do sistema cooperativista nacional cabe à Organização das 
Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil, com sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo 
do Governo, estruturada nos termos desta Lei, sem finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente: 

        a) manter neutralidade política e indiscriminação racial, religiosa e social; 

        b) integrar todos os ramos das atividades cooperativistas; 

        c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos, integram a 
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB; 

        d) manter serviços de assistência geral ao sistema cooperativista, seja quanto à estrutura social, 
seja quanto aos métodos operacionais e orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações, 
sujeitas, quando for o caso, à aprovação do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC; 

        e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativismo práticas nocivas ao desenvolvimento 
cooperativista; 
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        f) opinar nos processos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo; 

        g) dispor de setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de cooperativismo; 

        h) fixar a política da organização com base nas proposições emanadas de seus órgãos técnicos; 

        i) exercer outras atividades inerentes à sua condição de órgão de representação e defesa do 
sistema cooperativista; 

        j) manter relações de integração com as entidades congêneres do exterior e suas cooperativas. 

        § 1º A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, será constituída de entidades, uma para 
cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as mesmas características da organização 
nacional. 

        § 2º As Assembléias Gerais do órgão central serão formadas pelos Representantes credenciados 
das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcionalidade de voto. 

        § 3° A proporcionalidade de voto, estabelecida no parágrafo anterior, ficará a critério da OCB, 
baseando-se no número de associados - pessoas físicas e as exceções previstas nesta Lei - que 
compõem o quadro das cooperativas filiadas. 

        § 4º A composição da Diretoria da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB será 
estabelecida em seus estatutos sociais. 

        § 5° Para o exercício de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, as eleições se processarão por 
escrutínio secreto, permitida a reeleição para mais um mandato consecutivo. 

        Art. 106. A atual Organização das Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam investidas das 
atribuições e prerrogativas conferidas nesta Lei, devendo, no prazo de 1 (um) ano, promover a 
adaptação de seus estatutos e a transferência da sede nacional. 

        Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para seu funcionamento, a registrar-se na Organização 
das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante apresentação dos estatutos 
sociais e suas alterações posteriores. 

        Parágrafo único. Por ocasião do registro, a cooperativa pagará 10% (dez por cento) do maior 
salário mínimo vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e fundos não exceder de 250 
(duzentos e cinqüenta) salários mínimos, e 50% (cinqüenta por cento) se aquele montante for superior. 

        Art. 108. Fica instituída, além do pagamento previsto no parágrafo único do artigo anterior, a 
Contribuição Cooperativista, que será recolhida anualmente pela cooperativa após o encerramento de 
seu exercício social, a favor da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o artigo 105 
desta Lei. 

        § 1º A Contribuição Cooperativista constituir-se-á de importância correspondente a 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativa, no exercício 
social do ano anterior, sendo o respectivo montante distribuído, por metade, a suas filiadas, quando 
constituídas. 

        § 2º No caso das cooperativas centrais ou federações, a Contribuição de que trata o parágrafo 
anterior será calculada sobre os fundos e reservas existentes. 

        § 3° A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer um teto à Contribuição 
Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu corpo técnico. 
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CAPÍTULO XVII 

Dos Estímulos Creditícios 

        Art. 109. Caberá ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., estimular e apoiar as 
cooperativas, mediante concessão de financiamentos necessários ao seu desenvolvimento. 

        § 1° Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., receber depósitos das cooperativas 
de crédito e das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas. 

        § 2° Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., operar com pessoas físicas ou 
jurídicas, estranhas ao quadro social cooperativo, desde que haja benefício para as cooperativas e 
estas figurem na operação bancária. 

        § 3° O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., manterá linhas de crédito específicas para as 
cooperativas, de acordo com o objeto e a natureza de suas atividades, a juros módicos e prazos 
adequados inclusive com sistema de garantias ajustado às peculiaridades das cooperativas a que se 
destinam. 

        § 4º O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., manterá linha especial de crédito para 
financiamento de quotas-partes de capital. 

        Art. 110. Fica extinta a contribuição de que trata o artigo 13 do Decreto-Lei n. 60, de 21 de 
novembro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 668, de 3 de julho de 1969. 

CAPÍTULO XVIII 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

        Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas 
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei. 

        Art. 112. O Balanço Geral e o Relatório do exercício social que as cooperativas deverão 
encaminhar anualmente aos órgãos de controle serão acompanhados, a juízo destes, de parecer 
emitido por um serviço independente de auditoria credenciado pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras. 

        Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas 
operações e outras circunstâncias dignas de consideração, a exigência da apresentação do parecer 
pode ser dispensada. 

        Art. 113. Atendidas as deduções determinadas pela legislação específica, às sociedades 
cooperativas ficará assegurada primeira prioridade para o recebimento de seus créditos de pessoas 
jurídicas que efetuem descontos na folha de pagamento de seus empregados, associados de 
cooperativas. 

        Art. 114. Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para que as cooperativas 
atualmente registradas nos órgãos competentes reformulem os seus estatutos, no que for cabível, 
adaptando-os ao disposto na presente Lei. 

        Art. 115. As Cooperativas dos Estados, Territórios ou do Distrito Federal, enquanto não 
constituírem seus órgãos de representação, serão convocadas às Assembléias da OCB, como vogais, 
com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante editais publicados 3 (três) vezes em jornal de grande 
circulação local. 

        Art. 116. A presente Lei não altera o disposto nos sistemas próprios instituídos para as 
cooperativas de habitação e cooperativas de crédito, aplicando-se ainda, no que couber, o regime 
instituído para essas últimas às seções de crédito das agrícolas mistas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0060.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0060.htm#art13
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/055d9b8f0d4d549f032569fa005deb21?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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        Art. 117. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário e especificamente o Decreto-Lei n. 59, de 21 de novembro de 1966, bem como o Decreto n. 
60.597, de 19 de abril de 1967. 

        Brasília, 16 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República. 
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