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RESUMO 

 
A presente dissertação tem como tema o cooperativismo de crédito solidário e como 
objeto de estudo o Posto de Atendimento de Macieira - SC e sua sede central a 
agência SICOOB de Caçador. Esse estudo se justifica através do constante 
crescimento do cooperativismo de crédito no Brasil, em Santa Catarina e em 
pequenos municípios. Devido o problema de os pequenos municípios serem 
esquecidos por grandes instituições financeiras que não se interessam e atendê-los, 
as cooperativas de crédito visaram esse atendimento, buscando apoio para que 
possam se instalar e atender toda a sua população, dando uma grande importância 
para o desenvolvimento econômico social local. O objetivo do estudo foi estudar o 
cooperativismo de crédito solidário no município de Macieira (SC) através do Posto 
de Atendimento da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB a partir de 
sua implantação, através do atendimento bancário à população e a satisfação de 
seus associados. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa. 
Quanto aos procedimentos, classifica-se com bibliográfica, documental e de estudo 
de caso. Quanto aos objetivos, tratou-se de uma pesquisa descritiva e foram 
consultadas atas e relatórios internos do SICOOB. Os dados da pesquisa foram 
obtidos por meio de um questionário com respostas de 79 associados que 
compareceram na agência e entrevista com dirigente. Os resultados demonstram 
que nos últimos anos, o constante crescimento e desenvolvimento do SICOOB 
Macieira foram positivos, permitindo a satisfação de seus associados e promovendo 
o desenvolvimento regional. Esses fatores aproximam o SICOOB com as práticas da 
economia solidária e podemos concluir que o SICOOB de Macieira atinge os 
objetivos como cooperativa de crédito solidário e promove o desenvolvimento local, 
em sua área de atuação.  
 
Palavras – Chave: Cooperativismo de crédito. Economia solidária. Desenvolvimento 
local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
The present dissertation has as its theme the cooperativism of solidary credit, taking 
as object of study the Post Office with its headquarters the agency SICOOB Caçador 
and being Macieira Santa Catarina State a municipality of its area of coverage. This 
study justifies through the constant growth of credit cooperativism in Brazil in Santa 
Catarina in small municipalities. Aiming at the problem of small municipalities that are 
forgotten by large financial institutions that are not interested in attending them, the 
credit cooperatives aimed at this service, seeking support so that you can settle and 
meet in general the entire population giving a great importance for local social 
economic development. The main objective of this study was to analyze the 
effectiveness and efficiency of the SICOOB Free Credit Credit Cooperative Service 
Station in Macieira (SC), based on its implementation in the municipality through 
financial assistance to the population and the satisfaction of its members. The 
methods analyzed in the research were collected through an interview questionnaire, 
bibliographical and document analysis, reaching the data analysis through the 
qualitative method, reaching all the objectives proposed in the study. The results 
obtained were satisfactory where the factors analyzed in the research demonstrate in 
the development of the object studied and the satisfaction of its members. These 
factors bring SICOOB closer to the practices of the solidarity economy where it is 
concluded that SICOOB in Macieira contributed to the growth of its associates and 
this is constantly growing through its results. 
 
Key words: Credit cooperativism. Solidarity economy. Local development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa provém de uma análise que demonstra a importância da 

Cooperativa de Crédito SICOOB Macieira e as possibilidades em termos de 

desenvolvimento para os seus associados.  

É abordado como um estudo com a intenção de analisar a definição do 

cooperativismo de crédito, abordando sua evolução histórica desde as primeiras 

cooperativas, seus princípios e valores. 

Este estudo relata o grau de influência das cooperativas na vida das pessoas 

através de um estudo de caso onde se vê a economia solidária como uma opção de 

crescimento. Com esses fatores os indivíduos veem a necessidade e as vantagens 

de se organizar coletivamente, ou seja, em cooperativas para agregar o valor, 

aumentar sua produtividade e sua renda.  

Diante desse cenário, se faz necessário programar medidas que promovam o 

desenvolvimento local, como discorre Clavero et al. (2007) “o desenvolvimento local 

é um processo de desenvolvimento centrado num território concreto em que os 

protagonistas são pluralidades de atores que ocupam determinadas posições no 

espaço social e que estabelecem relação em função a metas e projetos comuns”.  

Estes atores se vinculam de acordo com o sistema de ação local, podem ser 

individuais ou coletivos, agrupam-se, segundo provenham do Estado ou setor não 

governamental, em atores públicos e atores de sociedade civil, também podem ser 

distinguidos, de acordo com o âmbito de ação, em atores econômicos, atores 

sociais, atores políticos e governamentais e podem ser também atores institucionais 

ou interinstitucionais.  

Através da forma de cooperar se tem uma possibilidade de desenvolvimento 

local como uma forma de desenvolver projetos em comum unindo as pessoas de 

uma mesma comunidade com diversas culturas em busca do mesmo objetivo, em 

prol de alcançar o progresso comum e recíproco da região. 
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Esse tema tem relevância, sendo que as pessoas buscam o desenvolvimento 

de suas comunidades através de uma vida mais justa e digna, com um melhor índice 

de emprego, melhores condições de trabalho e de renda.  

O desenvolvimento local pressupõe a reciprocidade, a solidariedade em 

benefício do bem-estar socioeconômico, político, cultural e ambiental do local.  

Esse trabalho busca a formação e caracterização do Posto de Atendimento 

Cooperativa de Crédito Livre Admissão SICOOB no município de Macieira, seu 

desenvolvimento e de seus associados. 

A presente pesquisa justifica-se devido a um número crescente de 

cooperativas de crédito que foram criadas no Brasil, e em Santa Catarina, em 

pequenos municípios, guarnecendo aos habitantes com atendimento financeiro. A 

realização de tal projeto é relevante, uma vez que seu tema é importante no 

mercado financeiro, tendo como consequência social positiva.  

Convém ressaltar que a temática do cooperativismo tem sido abordada por 

diversos pesquisadores, principalmente, do ponto de vista jurídico e econômico, 

havendo a necessidade de um olhar interdisciplinar sobre esse transcurso.  

De forma mais subjetiva, a motivação pela discussão desta temática decorre 

do acúmulo teórico que a pesquisadora que, por ser colabora no setor, percebe a 

valia do Posto de Atendimento da Cooperativa de Credito Livre Admissão SICOOB 

no município de Macieira, tendo como foco o cooperativismo de crédito. 

A implantação do Posto de Atendimento Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão SICOOB no município de Macieira teve uma importância relevante para o 

desenvolvimento econômico no município desde sua fundação no dia 10 de 

novembro de 2014 e facilitou a vida financeira dos munícipes pois nele fazem suas 

negociações como empréstimos, poupança e investimentos, serviços de 

pagamentos, recebimento de seus salários totalizando 100% dos Servidores 

Públicos Municipais, recebimento de aposentadoria INSS, tendo total valorização 

dos associados para que à população não se desloque para Caçador, Videira, Salto 

Veloso, ou Arroio Trinta. Também pensando no desenvolvimento social a 

cooperativa de crédito, constantemente, lança projetos sociais, como à valorização 

do idoso com palestras, projeto de educação financeira nas escolas, valorização de 

datas comemorativas, como dia da mulher, etc. 
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Tanto a discussão sobre o crescimento das cooperativas, quanto movimento 

sindical, são emergentes no universo acadêmico, sendo desafiadora a proposição 

de debater a articulação entre os mesmos. Mesmo assim se assume o propósito 

com a determinação de apresentar contribuições para um melhor entendimento do 

objeto estudado. 

Para tanto, o presente trabalho encontra-se estruturado com algumas 

características. Segmenta-se de uma análise mais concreta, realizando o debate 

sobre o surgimento, os aspectos legais e econômicos da Cooperativa SICOOB no 

município de Macieira em Santa Catarina. 

Examinar-se-á o censo de pertencimento e a contribuição econômica 

financeira da Cooperativa SICOOB de Macieira para seus associados. 

Encerrando o presente estudo, são apresentadas algumas considerações, e 

proposições, que se pretende subsidiar Economia Solidária e, principalmente, o 

debate acerca deste tema em efervescência: o cooperativismo expandido para 

pequenos municípios. 

Observa-se como problema que o setor bancário, privado e federal, atende 

somente os grandes centros, deixando de lado pequenas comunidades, fazendo 

com que as pessoas se desloquem para outras cidades onde acabam aplicando 

seus recursos em outros municípios. 

No município de Macieira - SC não havia agência bancária até 2014 e, em 

vista disso, surgiu à necessidade de realizar-se um estudo da cooperativa de crédito 

SICOOB dentro do município, em virtude do desenvolvimento econômico e social do 

local e seus associados, sendo assim, em 10 de novembro de 2014, iniciaram as 

atividades da cooperativa no município. 

Sua implantação no município de Macieira teve um fortalecimento 

considerável sendo que, até então, a única instituição financeira que atendia o 

município era o Banco do Brasil, duas vezes por semana, por duas horas cada dia. 

Sendo assim, tendo a cooperativa de crédito como mais uma opção de produtos 

financeiros disponíveis para atender a comunidade. 

Desde sua abertura, o Posto de Atendimento vem mostrando resultados 

positivos e constantes, como o cooperativismo é uma forma clara e transparente os 

cooperados têm acesso ao seu resultado e, também, na partilha das sobras. 
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Desta forma surge à problemática de explanar como o Posto de Atendimento 

da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB se fortaleceu em Macieira a 

partir da sua implantação, considerando a importância social e ausência de outras 

instituições bancárias que atendam diariamente no município, bem como as 

consequências positivas do cooperativismo de crédito solidário nos pequenos 

municípios. 

Como objetivo geral apresenta-se o seguinte item: estudar o cooperativismo 

de crédito solidário no município de Macieira (SC) através do Posto de Atendimento 

da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB a partir de sua implantação. 

Como objetivos específicos o presente trabalho pretende: 

 Descrever o Surgimento, aspectos legais e econômicos da Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão no Município de Macieira; 

 Caracterizar o perfil dos associados e as motivações que os 

estimularam a utilizar o cooperativismo de crédito; 

 Identificar as motivações que levaram o SICOOB à abertura de uma 

cooperativa de crédito em Macieira; 

 Relacionar aspectos da economia solidária a partir da implantação de 

uma cooperativa de crédito em Macieira-SC. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO COOPERATIVISMO E A ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Há relatos conhecidos de que, em todas as épocas da vida da humanidade, 

existiram formas de economias que muito se assemelham ao cooperativismo.  

Através de investigações dos egiptólogos franceses, Revillout e Lumbroso 

sabe-se que no Império dos Faraós os trabalhadores daquele tempo já se 

organizavam em grêmios, cujo regime cooperativo era muito desenvolvido para a 

época. Na civilização dos Incas o trabalho era comum sob forma de cooperativa 

integral e moderna, cuja produção agrícola e pastoril era dividida segundo o trabalho 

prestado e de acordo com a necessidade de cada participante. A organização 

agrária era que sustentava o regime dos Astecas, muito semelhante à dos Incas. O 

rei repartia as terras para seus súditos, reservando-lhes sobre elas soberania, porém 

o compromisso de desfrute interrupto (THENÓRIO FILHO, 2002, p.21). 

Bialoskorski Neto (2006, p.21) comenta que o cooperativismo, e as formas de 

cooperação, são algo de muito antigo na história da humanidade. Há registros sobre 

a cooperação e a associação solidária desde a Pré-História da civilização, em tribos 

indígenas ou em antigas civilizações como os Babilônicos. 

A cooperação entre os seres humanos é muito antiga. Até por motivo de 

sobrevivência os seres humanos se agrupavam para suprir suas necessidades 

básicas, principalmente, de defesa e alimentação. Agregavam-se, também, para que 

na reciprocidade de seu trabalho, nas ideias em conjunto e no esforço sequencial de 

suas ações, pudessem realizar e concretizar seus propósitos e objetivos (BENATO, 

1995, p.1). 

O cooperativismo é uma forma de solucionar o problema da concorrência com 

soma de igualdade preservando o desenvolvimento econômico de uma comunidade, 

um estado ou uma nação.  
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O cooperativismo atual tem uma ligação relevante com a história do século 

XIX, ligados a Revolução Industrial. Nesse período, os trabalhadores eram 

explorados a trabalharem até 14 horas por dia, inclusive mão de obra infantil com 

baixos salários (SHNEIDER, 1999). 

Os avanços tecnológicos ocorridos naquela época provocaram grandes 

modificações sociais e econômicas, repercutindo nos sistemas de produção, 

promovendo ideais socialistas, visando reduzir o sofrimento da classe trabalhadora 

por meio de iniciativas pioneiras como o trabalho coletivo e com recursos próprios 

dos trabalhadores, surgindo assim, aos poucos, os primeiros passos para o 

cooperativismo (SHNEIDER, 1999). 

Um dos grandes dramas do processo da Revolução Industrial foi à alienação 

do trabalhador em relação à sua atividade. Ao contrário do artesão da Antiguidade, 

ou da Idade Média, o operário moderno perdeu o controle do conjunto da produção. 

Passou a ser responsável por apenas uma parte do ciclo produtivo de uma 

mercadoria, ignorando os procedimentos técnicos envolvidos. Além disso, 

recebendo “salário”, em troca da atividade mecânica realizada, o operário alienava o 

fruto de seu trabalho ao capitalista, transformando-o em mercadoria sujeita ao 

mercado (VICENTINO, 2001). 

O início formal do cooperativismo foi na Inglaterra, em Rochdale Manchester, 

no dia 21 de dezembro de 1844, inicialmente, criando uma cooperativa de consumo, 

berço da Revolução Industrial, atualmente, uma união de pessoas com interesses 

em comum, operários prejudicados pelo trabalho industrial que substituiu o trabalho 

artesanal por máquinas inventadas. A partir desse momento, um grupo de operário 

formado por vinte e sete tecelões, e uma tecelã, buscou um novo mercado, 

fundando a primeira cooperativa esta denominada de “Sociedade dos Probos 

Pioneiros de Rochdale” (SCHNEIDER, 1999). 

Singer (2002) destaca sobre a relevância e a experiência em corporação 

cooperativa em Mondragón, o maior complexo cooperativo do mundo, é o mais 

completo exemplo de economia solidária, possuidora da própria dinâmica. Essa 

corporação surgiu em Mondragón em 1956, por iniciativa de José Maria 

Arizmendiarreta, que criou uma escola técnica e comprou uma empresa falida 

transformada em cooperativa e, assim, comprando mais empresas e anexadas à 
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cooperativa sendo administrada por seus cooperados eliminando as diferenças de 

rentabilidade, retornando o resultado para os seus cooperados. 

Para Singer (2002) a educação e o investimento em pesquisa tiveram grande 

importância para preservar e sustentar a natureza solidária da cooperativa, mesmo 

quando ela se tornou em grandes dimensões. Os discípulos da escola técnica de 

Mondragón, onde foram formados na adesão aos valores da economia solidária, 

treinados em autogestão, formando assim o agrupamento majoritário muitos sendo 

discípulos diretos de Arizmendiarreta. 

 Ventura et al. (2009) cita que o cooperativismo é uma forma de associação 

pela quais grupos sociais se formam como grupo de trabalho organizado, que tem 

como retorno benefícios mútuos, os indivíduos buscam o bem comum. 

De acordo com Cruzio (2002) as cooperativas podem se constituir por 

pessoas de natureza jurídica ou física, não sujeitas a falência e prestadores de 

serviço, na visão do autor, cooperativa significa a livre admissão de pessoas, tendo 

sua vontade própria de ingressar, sendo que tenha interesse em comum ao da 

cooperativa a se associar. 

Salelenko (2009) relata que o cooperativismo é dividido em sete princípios 

voltados a valorização e inclusão do indivíduo na sociedade que são: 

 Participação econômica dos membros; 

 Adesão livre e voluntária; 

 Gestão democrática; 

 Autonomia e independência; 

 Educação formação e informação; 

 Interesse pela comunidade. 

Observam-se, no quadro 01, os aspectos da evolução dos princípios 

cooperativistas. 
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Quadro 01 - Evolução dos Princípios Cooperativistas - ACI Aliança Cooperativa 

Internacional 

Princípios de 
Rochdale 1844 

Congresso da ACI em 
1937 (Paris) 

Congresso da ACI em 
1966 (Viena) 

Congresso da  
ACI em 
1995(Manchester) 

Adesão livre 
(porta aberta) 

Adesão livre Adesão livre (Inclusive 
neutralidade política, 
religiosa, social e 
racial). 

Adesão livre sem 
discriminações de 
sexo, raciais, políticas 
e religiosas. 

Gestão Democrática  Gestão Democrática  Gestão Democrática Gestão Democrática e 
livre 

Retorno “pro rata” das 
operações. 

Retorno “pro rata” das 
operações. 

Distribuição das sobras: 
a. desenvolviment
o da cooperativa; 
b. serviços 
comuns; 
c. aos associados 
“pro rata” das 
operações; 

Participação 
econômica dos 
membros; 

Juros limitados ao 
capital 

Juros limitados ao 
capital 

Taxa limitada de juros 
ao capital social; 

Autonomia e 
independência 

Venda a dinheiro Venda a dinheiro Constituição de um 
fundo para educação 
dos cooperados e do 
público em geral. 

Educação, formação e 
informação. 

Educação dos 
membros 

Desenvolvimento da 
educação em todos os 
níveis 

Ativa cooperação entre 
as cooperativas em um 
plano local, nacional e 
internacional. 

 

Cooperativização 
Global 

Neutralidade política, 
religiosa e racial. 

 Interesse pela 
comunidade 

Fonte: Bosche, 2005, p. 23. 

 

Para Irion (1997) os valores e princípios cooperativistas, juntamente com as 

ideias gerais, constituem a base doutrinaria do cooperativismo e, com isso, fazem a 

ponte entre a teoria e a prática, fazendo com que sejam fomentados, através dos 

valores, experiências morais de caráter permanente que constituem o pensamento e 

a conduta do cooperativismo. A ligação dos valores e dos princípios com ideais 

gerais constituem a base doutrinária que embasa a legítima o cooperativismo. 

De acordo com Irion (1997) são eles: 

 Solidariedade: é a base da cooperação. Empreendimentos em comum 

exigem pessoas solidárias, indivíduos independentes, dispostos a estabelecer 

vínculo entre si, baseado no apoio mútuo, no sentido recíproco de união e 

responsabilidades conjuntas; 
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 Liberdade: a liberdade é preconizada no cooperativismo e não se 

restringe ao direito de entrada ou saída da cooperativa. É um direito do indivíduo em 

analisar se os interesses da cooperativa são o seu interesse, desde que limitadas 

por regras impostas que visam o bem comum, a total liberdade de entrar ou sair 

voluntariamente assim que necessário; 

 Democracia: a democracia cooperativista não tem sentido apenas da 

forma de desgoverno. Ela tem significado ao direito de participar de todas as 

reuniões, do direito de opinião, voto com valor igualitário independente do quadro 

social ou econômico que está inserido dentro dos preceitos legais do estatuto; 

 Justiça Social: a justiça social dentro do cooperativismo se faz 

promovendo as pessoas. Essa promoção se faz presente dentro dos benefícios da 

educação, cultura, qualidade de vida, oportunidade de trabalho e realização pessoal; 

 Equidade: a equidade tem sentido especial no cooperativismo quando 

examinada por três vertentes: associativa, econômica e social. 

Para Irion (1997), essas três vertentes preconizam a participação dos 

associados nos negócios da cooperativa e na sustentação da entidade, fazendo com 

que os associados tenham equidade em suas necessidades de assistência.  

A partir da chegada dos Jesuítas no Brasil, em meados de 1610, se formaram 

as primeiras cooperativas com bases integrais. Por mais de 150 anos esse modelo 

de sociedade solidária, com fundamentos no trabalho cooperativo onde o bem-estar 

de todos se sobressai ao interesse econômico da produção. Os Jesuítas têm como 

base o amor pelo cristão e o princípio da ajuda mútua e, com isso, se deu a base do 

cooperativismo no Brasil (MOITA NETO, 2008). 

As primeiras cooperativas surgiram em Minas Gerais e, posteriormente, se 

expandiram para o Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Ele é regido pela Lei nº 5.764/71, que define a Política Nacional do Cooperativismo e 

institui o sistema jurídico das sociedades cooperativas: “As cooperativas são 

sociedades de pessoas com forma de natureza jurídica própria, de natureza civil não 

sujeitas à falência, constituídas para prestar serviço aos associados” (CRUZIO, 

2002, p. 13). 
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Dessa forma, entende-se a legislação brasileira onde inviabiliza a autogestão 

através da Lei nº 5.764/71 que exige e delimita seus objetivos com a entrada de 

novos associados (JOCHEN; RONKOSKI, 2010). 

O Estatuto Social Das Cooperativas Brasileiras é seu regulamento interno e 

tem obrigatoriedade de seguir a Lei nº 5.764/71 e a lei complementar nº 130/2009, 

que se sujeita a normas e a inserção de normas do Banco Central do Brasil, quanto 

à relação de normativos dessa autarquia. O estatuto social é aprovado em 

assembleia geral pelos seus associados (BRASIL, 2009). 

A gestão das cooperativas é praticada por seus associados, membros da 

administração eleitos em assembleia geral, com mandato de quatro anos, sendo que 

tenha renovação de no mínimo um terço dos membros do conselho da 

Administração. A Administração é fiscalizada pelo conselho fiscal, constituídos por 

três membros efetivos e três suplentes, também escolhidos em assembleia geral 

(BRASIL, 2009). 

Segundo Machado (2006) a gestão de uma cooperativa é gerenciada através 

de indicadores que mostram a eficiência e a eficácia pelo gerenciamento das ações 

da administração. 

Para gerir uma cooperativa é necessário ter conhecimento dos limites legais, 

das definições da história e dos princípios cooperativistas, como a gestão 

democrática dos seus membros a qual é diretamente ligada a administração da 

cooperativa. A cooperativa é relacionada à autogestão ou gestão participativa. 

(MACHADO, 2006). 

Para Oliveira (2003) o modelo de gestão sugerido na figura 01 é constituído 

por componentes que se ligam e interagem entre si, como: componentes estruturais, 

estratégicos, tecnológicos, comportamentais, avaliação, de mudanças. A Figura 01 

resume o modelo de Oliveira (2015), com seus componentes e subdivisões, 

podendo ser aplicado em qualquer cooperativa, independentemente de seu tamanho 

ou ramo de atividade. 
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Figura 01 - Componentes do modelo de gestão das cooperativas  

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2015.  

 

Segundo Araújo e Silva (2011) a governança cooperativa é importante porque 

constitui um empreendimento de autogestão de propriedade coletiva, administrada 

por diretores aptos, levando em consideração e contratando gestores aptos para 

geri-la, não havendo membros no quadro social. 

 

2.2 OS ASSOCIADOS 

 

Os associados, ou cooperados, para Meinen, Domingues e Domingues 

(2002), são a base e a razão de uma cooperativa existir. Para os autores, o poder 

vem dos associados e se dá de uma gestão de baixo para cima. 

Para a OCB – Organização das Cooperativas de Crédito, o associado tem 

papel fundamental. As principais decisões de uma cooperativa, como a eleição da 

diretoria, a escolha dos conselheiros e a definição da política de distribuição dos 

resultados são tomadas pela Assembleia Geral — órgão soberano composto por 

todos os cooperados ou por representantes destes (delegados) (PORTAL DO 

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2018). 

Para ser bem-sucedida, toda empresa precisa contar com um grupo de 

estrategistas: pessoas capazes de identificar as principais oportunidades e ameaças 

do mercado, definindo os caminhos por onde o negócio deve ou não caminhar. 

Dentro das cooperativas, essa função é exercida pelo Conselho de Administração ou 
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Diretoria — órgão de caráter decisório, composto por, no mínimo, cinco e, no 

máximo, onze diretores eleitos pela Assembleia Geral para esse fim (PORTAL DO 

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2018). 

No cooperativismo tudo deve ser bem transparente e a melhor maneira de 

garantir que os interesses dos cooperados esteja sempre em primeiro lugar é 

nomeando um Conselho Fiscal — órgão colegiado, eleito pela Assembleia Geral, 

com poderes para fiscalizar, assídua e minuciosamente, os atos da administração da 

cooperativa (PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2018). 

O quadro a seguir, apresenta os direitos e deveres dos associados, de acordo 

com OCB: 

 

Quadro 02 – Direitos e deveres dos associados 

 
 

Após associarem-se à cooperativa, os associados ou cooperados passam a 

ser proprietários, cabendo assim direito a voto e a ser votado, direito a rateios ou 

sobras anuais da cooperativa. Independente do seu valor de cota, o valor do voto é 

igual de todos os associados (BIALOSKORSKI NETO, 1997). 

A resolução nº 3.859/2000 define critérios de admissão em seu art. 12, 

segundo o qual a cooperativa singular de crédito deve estabelecer, em seu estatuto, 

condições de admissão de associados em observância ao estabelecido no mesmo, 

conforme quadro a seguir: 
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Quadro 03 - Condições de admissão de associados 

 

 

 Para Cruzio (2002), os associados devem ter a livre deliberação de votos em 

assembléia, bem como tomada de decisão na forma de adesão, para evitar 

problemas com futuros associados, protegendo os princípios da cooperativa sem 

ferir a gestão e, consequentemente, seus associados. 

 

2.3 RAMOS DO COOPERATIVISMO 

 

Conforme a OCB, do campo às grandes cidades, as cooperativas atuam em 

diversos setores da economia. Para facilitar a organização e representação, as 

atuações foram divididas em 13 ramos, sendo que 11 deles têm o seu próprio 

Conselho Consultivo. Assim, ficamos mais próximos da realidade dos ramos e 

fazemos um trabalho capaz de impactar positivamente o cooperativismo em uma 

cadeia que leva todos para frente: pessoas, negócios, economia e o país (OCB, 

2018). 

a) Agropecuário: 

 O Ramo Agropecuário reúne cooperativas de produtores rurais, 

agropastoris e de pesca. O papel da cooperativa é receber, comercializar, 
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armazenar e industrializar a produção dos cooperados. Além, é claro, de oferecer 

assistência técnica, educacional e social. Hoje, segundo o IBGE, 48% de tudo o que 

é produzido no campo brasileiro passa, de alguma forma, por uma cooperativa 

(PORTAL OCB, 2018). 

b) Consumo: 

É focado na compra em comum de artigos de consumo para seus 

cooperados. Podem ser fechadas ou abertas. As primeiras admitem como 

cooperados somente pessoas ligadas a uma mesma cooperativa, sindicato ou 

profissão. As segundas estão abertas a qualquer pessoa que queira se associar 

(PORTAL OCB, 2018). 

c) Educacional: 

Prover educação de qualidade para a formação de cidadãos mais éticos e 

cooperativos e garantir um modelo de trabalho empreendedor para professores. 

Esses são alguns dos objetivos das cooperativas educacionais, que reúnem 

professores, alunos, pais de alunos e pessoas apaixonadas por educação (PORTAL 

OCB, 2018). 

d) Especial: 

A igualdade é um dos pilares do cooperativismo. Para nós, qualquer tipo de 

discriminação é inaceitável. Justamente por isso, conta com um ramo específico 

para oferecer a pessoas com necessidades especiais, ou que precisa ser tutelada, 

uma oportunidade de trabalho e renda (PORTAL OCB, 2018). 

e) Infraestrutura: 

São cooperativas que fornecem serviços essenciais para seus associados, 

como energia e telefonia, por exemplo, repassando a energia de concessionárias ou 

gerando a sua própria. Esses empreendimentos garantem o acesso dos cooperados 

a condições fundamentais para seu desenvolvimento. 

f) Habitacional: 

Construir e administrar conjuntos habitacionais para os cooperados é a 

missão das cooperativas habitacionais. Em um país onde a carência por moradia é 

grande, poder contar com grupos de pessoas que se reúnem para esse fim e ter um 

grande aliado no desenvolvimento social e econômico dos cooperados e das 

comunidades (PORTAL OCB, 2018). 
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g) Produção: 

Cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e produtos. 

As cooperativas detêm os meios de produção e os cooperados contribuem com 

trabalho conjunto. O ramo congrega desde cooperativas de artesãos, até 

cooperativas metalúrgicas (PORTAL OCB, 2018). 

h)  Mineral: 

Pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar 

produtos minerais. As cooperativas deste ramo são responsáveis por todos os 

processos da atividade mineradora, além de se comprometerem a cuidar da saúde e 

educação de seus associados (PORTAL OCB, 2018). 

i) Trabalho: 

Reúne profissionais de uma mesma categoria em torno de uma cooperativa 

para melhorar a remuneração e as condições de trabalho do grupo de associados, 

ampliando sua força no mercado. É um ramo bastante abrangente já que as 

cooperativas podem atuar em todos os segmentos de atividades econômicas 

(PORTAL OCB, 2018). 

j)  Saúde:  

O Brasil é referência no ramo. Além de sermos pioneiros no setor, somos o 

país com maior número de cooperativas dedicadas à preservação e à promoção da 

saúde humana. Reúne as cooperativas que podem ser formados por médicos, 

dentistas, outros profissionais da saúde e até pelos próprios usuários. O segmento 

surgiu no Brasil e se expandiu para outros países (PORTAL OCB, 2018). 

k) Turismo e lazer: 

Qualidade de vida também está relacionada a turismo e lazer. Este ramo 

reúne as cooperativas que prestam serviços de entretenimento para seus 

associados. De viagens a eventos artísticos e esportivos, esses empreendimentos 

oferecem opções mais baratas e educativas, além de contribuírem para que as 

comunidades explorem todo o seu potencial turístico (PORTAL OCB, 2018). 

l) Transporte: 

Cooperativas que atuam na prestação de serviços de transporte de cargas e 

passageiros. Essas cooperativas têm gestões específicas para cada uma de suas 

modalidades: transporte individual (táxi e moto táxi), transporte coletivo (vans, micro-
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ônibus e ônibus), transporte de cargas ou moto frete e transporte escolar (PORTAL 

OCB, 2018). 

m) Crédito: 

Ao contrário dos bancos, as cooperativas de crédito promovem o corpo social, 

criam possibilidades de crescimento sem geração própria de lucro e sim, um 

desenvolvimento coletivo. “As cooperativas de crédito reaplicam a poupança dos 

associados na própria região, contribuindo para estimular o desenvolvimento, e ao 

mesmo tempo, corrigir os desequilíbrios regionais” (PINHO, 2004 p. 128). 

O quadro 04 mostra a diferença entre cooperativas e bancos: 

 

Quadro 04 – Diferença entre cooperativas e bancos 

 

Fonte: Sebrae, 2016 

 

De acordo com Meinen, Domingues e Domingues (2002) as cooperativas de 

crédito diferem dos bancos. Bancos são sociedades de capital e cooperativas são 

sociedades formadas por pessoas. 
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No Brasil, o cooperativismo de crédito iniciou em Nova Petrópolis/RS, no ano 

de 1902, por iniciativa do padre suíço Theodor Amstadque, em conjunto com outras 

19 pessoas.  

Essa cooperativa fundada no município de Nova Petrópolis, a Caixa 

Econômica de Empréstimos Amstad, atual Sicredi Pioneira RS, é uma das maiores 

cooperativas de crédito do Brasil (MEINEN; PORT 2012). 

Esse segmento do cooperativismo conseguiu um grande desenvolvimento no 

Rio Grande do Sul, desde sua implantação, chegando, inclusive, a dispor de uma 

cooperativa central com mais cinquenta cooperativas singulares a ela filiadas 

(PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2018). 

O cooperativismo no Brasil destaca-se com o Ramo Crédito onde nos 

destacamos com a 16ª posição no mundo em expressão no Cooperativismo de 

Crédito (PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2018). 

Em 31/12/2016, o Brasil contava com cerca de 1.000 instituições financeiras 

cooperativas, das quais aproximadamente 75% eram ligadas aos sistemas SICOOB, 

SICREDI, UNICRED, CECRED, CRESOL e UNIPRIME. Estas Cooperativas de 

Crédito detêm aproximadamente 90% da rede de atendimento e do total de 

associados (PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2018). 

Como mostra a figura 02 de dez/16 do BACEN as Cooperativas 

Financeiras no Brasil administravam ativos totais de R$ 296 bilhões considerando 

também os ativos do Banco SICREDI S.A. e do BANCOOB, representando uma 

participação de mercado de 3,57% no total de ativos do mercado financeiro 

brasileiro e dando às cooperativas de crédito a 6ª posição no ranking das maiores 

instituições financeiras do país. As operações de crédito totais atingiram R$ 109 

bilhões, representando 3,42% do total do SFN e os depósitos de R$ 142 bilhões 

representavam 6,64% (PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO,2018). 
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Figura 02 – Markt Share dez/2016 

 

Somadas todas as instituições financeiras, as cooperativas existentes no 

Brasil chegam a um volume de ativos de R$ 295.901,295 bilhões, representando 

3,57% do Sistema Financeiro Nacional.  

A partir da Resolução nº 3.442/07 do CMN (Conselho Monetário Nacional) 

percebe-se uma grande ênfase à organização das Cooperativas através de Centrais. 

As Cooperativas independentes (não filiadas a um sistema), também conhecidas 

como “solteiras”, representam cerca de 15% do número total de cooperativas de 

crédito e sobrevivem à custa de esforços individuais, com maior capacidade de 

articulação no setor rural, em face da proximidade com o ramo de produção. 

Enquadradas como “Outros Sistemas” estão 60 Cooperativas Singulares 

representadas por: 

 CECRED: em Santa Catarina, onde há 15 singulares filiadas à 

Cooperativa Central de Crédito Urbano (Cecred), entre as quais duas de livre 

admissão e cinco de empresários; 

 CECRERS: no Rio Grande do Sul, com 17 singulares filiadas à Cecrers 

Central, uma no ramo de empresários; 

 CENTRALCRED: em Rondônia, onde se desenvolveram 10 singulares 

de crédito rural filiadas à Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro 

(Centralcred); 

 CECOOPES: no Espírito Santo, com 3 cooperativas urbanas filiadas à 

Cooperativa Central de Economia e Crédito Mútuo do Espírito Santo (Cecoopes); 

 UNIPRIME: formada por 8 cooperativas dissidentes da Unicred, sendo 

6 do Paraná e 2 do Mato Grosso do Sul. 
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 SICOOB: ....................... 

Como mostram os dados do relatório anual do sistema de cooperativa de 

crédito SICOOB, na linha de cooperativa, em dezembro de 2017 tinha em sua 

estrutura 476 cooperativas singulares, 2.697 pontos de atendimento presente em 

1.524 municípios, estando em 5ª lugar como soluções financeiras completa em rede 

de atendimento no Brasil. As cooperativas inseridas no Sistema oferecem aos 

cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, 

consórcio, seguros, cobrança bancária, aquisição de meios eletrônicos de 

pagamento, dentre outras soluções financeiras. Para atender seus associados, o 

SICOOB conta com 37,7 mil funcionários e dirigentes espalhados pelo Brasil, tendo 

16 centrais em estados brasileiros e a Confederação Nacional de Cooperativa de 

Crédito- SICOOB Confederações. 

Na figura 03 verifica-se a estrutura do sistema cooperativo do Brasil Sicoob e 

as entidades ligadas, tanto de fiscalização quanto controladoras e parceiras em 

alguns produtos. 

 

Figura 03 - Estrutura do SICOOB 

 

Fonte: Portal do Cooperativismo de Crédito, 2018. 

 

Como organizações não cooperativas, compõem ainda o SICOOB:  

a) o Banco Cooperativo do Brasil S/A (Bancoob); 

b) a SICOOB DTVM (subsidiária integral do Bancoob, gestora de recursos de 

terceiros);  
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c) a SICOOB Previ (entidade fundacional, patrocinada pelo Bancoob, 

provedora de soluções de previdência privada); 

 d) a Ponta Administradora de Consórcios (subsidiária integral do Bancoob, 

responsável pelos produtos de consórcios); 

e) a Cabal Brasil (joint venture entre Bancoob, controlador, e grupo 

cooperativo argentino, com os papéis de processadora de cartões, bandeira e 

adquirente, nesse caso especialmente em relação ao cartão BNDES). 

Quanto ao Bancoob, tem a missão de assegurar a competitividade às 

cooperativas em seus negócios, oferecendo um portfólio completo de soluções e 

gestão de negócios, como gestão de risco de mercado, liquidez, crédito, ouvidoria, 

consultoria jurídica, entre outras. 

Para os associados, pessoas físicas ou jurídicas, com interesse comum de 

utilizar produtos e serviços financeiros que atendam melhor as suas necessidades, 

reúnem-se para criar uma cooperativa de crédito singular. Estas pessoas são, ao 

mesmo tempo, donas e clientes de sua instituição financeira e reúnem-se no mínimo 

uma vez por ano em Assembleia, para decidir sobre o andamento da cooperativa 

(SICOOB SC, 2018). 

As cooperativas de crédito singulares são instituições financeiras não 

bancárias, controladas por seus associados e oferecem a eles os mesmos produtos 

e serviços financeiros de um banco. Além da captação de cotas capitais, captam 

depósitos à vista e a prazo que lhes permitem capacidade na concessão de crédito. 

São administradas por Conselhos formados por associados eleitos em Assembleia. 

Seguem uma legislação cooperativista, os normativos do Conselho Monetário 

Nacional e são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (SICOOB SC/RS, 

2018). 

Com o objetivo de organizarem-se em um sistema único, as cooperativas 

singulares formam uma Central de Crédito que tem como funções: promoção da 

integração do sistema, representação institucional regional, centralização dos 

recursos captados, padronização e supervisão de sistemas operacionais, controle de 

depósitos e empréstimos, supervisão auxiliar, educação e capacitação, adoção de 

medidas corretivas, assessoria jurídica e desenvolvimento de negócios. Também 

busca encontrar soluções para problemas comuns e atender demandas coletivas. 
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Desse modo, a Central promove maior inserção no mercado financeiro, permitindo 

maiores ganhos e segurança aos associados (SICOOB SC/RS, 2018). 

Para exercer o papel de representação institucional e para estabelecer 

diretrizes de atuação sistêmica quanto à organização e estruturação do Sistema, as 

16 centrais do SICOOB constituem uma Confederação com sede em Brasília. 

Semelhante à Central frente às singulares, a Confederação tem as funções de 

representação nacional, supervisão, padronização de procedimentos operacionais, 

implantação de sistema de controle interno e de informações gerenciais, 

capacitação, coordenação do uso da marca SICOOB, apoio ao planejamento 

estratégico das cooperativas centrais de crédito, assessoria jurídica e de gestão 

operacional do Fundo Garantidor do SICOOB (FGS) (SICOOB SC, 2018). 

O Banco Cooperativo do Brasil, Bancoob, é um banco comercial privado cujo 

controle acionário pertence às cooperativas centrais do SICOOB. Surgiu da 

necessidade das cooperativas efetivarem suas operações e atua na gestão 

centralizada dos recursos financeiros do Sistema. Com o Bancoob, o Sistema 

passou a não depender mais de bancos externos para compensação de cheques e 

títulos. É através de produtos e serviços tipicamente bancários desenvolvidos pelo 

Bancoob que as cooperativas se assemelham às demais instituições financeiras, 

podendo disponibilizar uma linha completa de cartões de crédito, cobrança bancária, 

linhas de crédito oriundas de repasses de instituições governamentais e fundos de 

investimentos em condições competitivas (SICOOB SC, 2018). 

Resultado de uma parceria entre o Bancoob e a Cabal Cooperativa de 

Provisão de Serviços, empresa argentina proprietária da bandeira Cabal, a Cabal 

Brasil é uma empresa processadora e administradora de cartões do SICOOB. 

Alocada nas dependências do Bancoob, oferece a infraestrutura de processamento 

e apoio operacional e além das bandeiras Cabal Crédito e Cabal Débito, administra 

a bandeira Cabal Vale, com os produtos de vale-alimentação e refeição (SICOOB 

SC/RS, 2018). 

O Bancoob DTVM (Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários) faz a 

administração e gestão dos recursos das cooperativas e demais entidades do 

SICOOB. Foi constituído para gerenciar os ativos financeiros através da gestão dos 

fundos de investimentos do SICOOB (SICOOB SC/RS, 2018). 
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O SICOOB conta com Fundo Garantidor (FGCOOP) criado para garantir a 

cobertura dos depósitos dos associados até o valor de R$ 250 mil em cooperativas 

singulares que, eventualmente, apresentem situação de desequilíbrio patrimonial e 

econômico-financeiro. O Fundo é uma medida de segurança e é mantido e 

administrado por uma equipe responsável por assegurar os direitos de todas as 

cooperativas participantes através do controle com um rigoroso processo de 

avaliação. Também presta cobertura em processos de incorporação em que a 

cooperativa incorporada apresente estado de insolvência (SICOOB SC, 2018). 

A Fundação SICOOB Previ é uma entidade fechada de previdência 

complementar criada para atender os funcionários e associados do SICOOB. 

Fundada em 2006, segue o preceito do cooperativismo de não objetivar lucro, o que 

possibilita mais benefícios aos participantes que aderirem aos planos (SICOOB SC, 

2018). 

Desde julho de 2011, a Ponta Administradora de Consórcios integra o 

conjunto de instituições que formam o SICOOB, a partir de sua aquisição pelo 

Bancoob. A operação ampliou o ambiente de atuação da instituição, que passou a 

administrar também o SICOOB Consórcios, produto feito para que as cooperativas 

possam atender, de forma diferenciada e completa, as necessidades de seus 

associados (SICOOB SC, 2018). 

A figura 4 apresenta-se a abrangência dos pontos de atendimento pelo Brasil. 

O SICOOB está presente na maioria dos municípios do Brasil favorecendo o 

cooperativismo e o sistema trazendo ganhos de grandes proporções aos seus 

associados, além de um grande gama de produtos como de qualquer outra 

instituição financeira.  
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Figura 04 - Números do SICOOB 

 

Fonte: SICOOB, 2018. 

 

Já em Santa Catarina, O SICOOB tem papel relevante nesse cenário e é líder 

no estado com 354 pontos de atendimento, estando à frente de grandes bancos, 

como o Bradesco (320 agências) e a Caixa Econômica Federal (206 agências). 

Ainda está presente em 305 municípios catarinenses, além de outros nove no Rio 

Grande do Sul e oito no Paraná, totalizando mais de meio milhão de cooperados 

(REVISTA SICOOB, 2015). 

“Crescemos sem perder a essência do cooperativismo financeiro, mantendo 

muito bem definida a fronteira que nos separa de outras instituições financeiras”, 

ressalta o presidente do SICOOB Central SC/RS, Rui Schneider da Silva. Ele explica 

que as cooperativas ligadas à central nasceram e foram pensadas para resolver os 

problemas dos produtores rurais, passando a atender, gradativamente, a outros 

segmentos também na cidade e, recentemente, a atuar no regime de livre admissão. 

Hoje, o SICOOB Central SC/RS possui 27 cooperativas nesse regime. “O resultado 

desse trabalho, construído com credibilidade, possibilitou a nossa expansão para 

76% dos municípios catarinenses. Mais recentemente, começamos a levar o 

SICOOB também para o Rio Grande do Sul”, informa. Schneider afirma que é uma 

das prioridades da Central ocupar o litoral catarinense e os grandes centros urbanos 

(REVISTA SICOOB, 2015). 
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No Planalto e no Oeste, o cooperativismo financeiro já tem tradição de 
longos anos e está bem consolidado. Em vários municípios, o SICOOB é a 
principal instituição financeira, mesmo com a presença de grandes bancos 
na mesma área de atuação. O SICOOB também é o segundo maior 
financiador da atividade agrícola em Santa Catarina, atrás apenas do Banco 
do Brasil (REVISTA SICOOB, 2015). 

 

2.4 O COOPERATIVISMO E A DEFESA ECONÔMICA DOS COOPERADOS COMO 

UMA OPÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA  

 

O sistema de cooperativismo difere sua sociedade das demais empresas. Ela 

é única, funciona como um instrumento de ação para realizar objetivamente os fins 

econômicos e sociais, realizando uma economia solidária.  

O cooperativismo surge como um movimento de revolta, do mais fraco 

econômica e socialmente contra o seu opressor (BULGARELLI, 1962, p. 57).  

Diante do cenário econômico, cuja coletividade impulsiona o bem econômico 

e social comum, a defesa e melhoria de economias individuais em defesa da 

posição de consumidor (associado ou cooperado); o sujeito econômico procura focar 

no menor custo possível e por intermédio das cooperativas dos mais variados ramos 

como os bens e serviços, crédito, transporte na condição de aplicador agricultor 

empresário.  

Essa organização cooperativa é diferente das outras, de organização humana 

devido às peculiaridades organizacionais e jurídicas próprias. Difere, por existirem 

em sua dinâmica de funcionamento atividades de natureza associativista, gestora 

mútua de recursos e empresarial. Portanto, essas características podem fazer com 

que o associado assuma triplo papel: (I) proprietário do empreendimento, (II) 

provedor das reservas que existirem destinadas à mútua utilização, (III) usuário dos 

produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa (ABREU, 2004, p.100).  

Para as cooperativas, a melhoria de vida econômica de seus associados se 

dá a partir do baixo custo de seus serviços e preços justos ofertados. 

Segundo Singer (2004), a economia solidária foi inventada por operários, no 

princípio do capitalismo industrial, onde a partir da sua criação, a empresa solidária 

“nega a separação entre trabalho e posse dos meios de produção, que é à base do 

capitalismo”. Onde na empresa capitalista detém e centraliza seu capital. 
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O conceito de economia solidária ainda está em construção e apresenta 

várias acepções. Onde hoje se denomina economia solidária já se chamou 

“autogestão, cooperativismo, economia informal e economia popular” (LECHAT, 

2005). No entanto, se definiu a ideia da solidariedade, autogestão, e todos os que 

participam da gestão trabalham na empresa, e não da exploração do trabalho 

(VEIGA, 2004).  

O movimento de economia solidária está em constante desenvolvimento nos 

últimos tempos. Sendo assim, criou sua própria consolidação, teve uma forte 

expansão nas redes de articulação e várias formas de participação social, como 

podemos perceber na figura a seguir. 

 

Figura 05 – Participação Social 

 

Fonte: Atlas da Economia Solidária 2005, p.14 

 

De acordo com a figura, cooperativismo faz parte dessas organizações de 

economia solidária. Para a OCB o cooperativismo se traduz na mais pura 

organização democrática, e isso se traduz na prática com dados do desenvolvimento 

local dos municípios que se está inserida. Em 2006 a OCB demonstrou através de 

uma comparação o crescimento do IDH dos municípios que existem sedes de 

cooperativas no município como se vê a seguir. 
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Quadro 05 - IDH dos municípios que existem sedes de cooperativas no município 

 CO NE N SE S BRASIL 
Cooperativas 669 1.775 716 2.949 1.429 7.518 
% Municípios com 

Cooperativas 
28,72 30,31 35,63 31,53 30,63 31,04 

Cooperativas por 

Município 
1,53 0,91 1,29 1,89 1,07 1,32 

IDH dos 

Municípios sem 

Cooperativas 

0,727 0,600 0,647 0,730 0,763 0,666 

IDH Municípios 

com Cooperativas  
0,757 0,633 0,694 0,760 0,789 0,701 

Fonte: OCB, 2006 

 

No caso das cooperativas de crédito, o objetivo macro está consubstanciado 

no atendimento às demandas de serviços e produtos financeiros que supram as 

necessidades de crédito e poupança de seus associados; embora haja o foco 

financeiro, há de se evidenciar que qualquer que seja a cooperativa ela está 

incrustada na base social. Logo, pressupõe-se que em sua gestão a meta é o 

equilíbrio entre o econômico e o social (BRASIL COOPERATIVO, 2006). 

Isso fica claro quando se refere a alguns princípios como é o caso do 

interesse pela comunidade, formação, informação e educação, ações que só 

poderão ser realizadas se houver um suporte financeiro. 

Para Paul Singer (2014) "economia solidária se aproxima das origens do 

socialismo".  

Um dos fundadores do PT e titular da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES) durante os governos Lula e Dilma, pasta extinta por Michel 

Temer, o economista e sociólogo Paul Singer - que faleceu na noite da segunda-

feira 16 de abril de 2018, aos 86 anos - era um estudioso da economia solidária e se 

tornou uma das referências internacionais no tema, com vários livros publicados 

(REVISTA CARTA CAPITAL, 2018). 

Apesar de o nome ter sido criado no Brasil, economia solidária é um 

movimento que ocorre no mundo todo e diz respeito à produção, consumo e 

distribuição de riqueza com foco na valorização do ser humano. A sua base são os 

empreendimentos coletivos (associação, cooperativa, grupo informal e sociedade 

mercantil) (REVISTA CARTA CAPITAL, 2018). 

https://www.cartacapital.com.br/economia/morre-paul-singer-o-economista-e-fundador-do-pt
https://cartacapital.com.br/economia/morre-paul-singer-o-economista-e-fundador-do-pt
https://cartacapital.com.br/economia/morre-paul-singer-o-economista-e-fundador-do-pt
https://www.cartacapital.com.br/politica/marco-para-a-economia-solidaria
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Hoje o Brasil conta com mais de 30 mil empreendimentos solidários em vários 

setores da economia com destaque para a agricultura familiar. Eles geram renda 

para mais de dois milhões de pessoas e movimentam anualmente cerca de 12 

bilhões de reais (REVISTA CARTA CAPITAL, 2018). 

Singer (2014), diz que a economia solidária surgiu no Brasil inicialmente para 

combater a fome, a miséria e o desemprego, após a crise do petróleo em 1970 e se 

transformou em uma forma de desenvolvimento que não só promove a inclusão 

social como  o combate ao individualismo e as forma de sociedades capitalistas 

(REVISTA CARTA CAPITAL, 2018). 

Para Paul Singer (2014), começou-se a perceber que era preciso fazer 

alguma coisa direta contra o desemprego. Como a campanha do Betinho avançou 

bem, “tomamos a decisão de nos reunirmos nos anos 1990 (92 e 93) para lutar 

diretamente contra o desemprego, fomentando a economia solidária, que ainda não 

tinha esse nome”, incentivando a própria iniciativa econômica de trabalhadores 

associados. 

“Em entrevista Paul Singer (2014) diz que a economia solidária só existe no 

Brasil todo por causa da secretaria e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, 

nosso grande parceiro. Sem o Fórum não tínhamos avançado” (REVISTA CARTA 

CAPITAL, 2018). Uma grande parte das políticas em economia solidária surgiu por 

meio do Fórum. O próprio Fórum foi fomentando a criação de fóruns estaduais e 

hoje há ainda centenas de fóruns municipais. Mais da metade dos estados têm hoje 

leis de economia solidária, nós temos convênios com eles e com centenas de 

municípios (REVISTA CARTA CAPITAL, 2018). 

Singer (2014) vê a economia solidária como uma alternativa de 

desenvolvimento, e para o autor suas raízes estão lá atrás com Robert Owen, 

considerado o pai do socialismo e um dos fundadores do cooperativismo no mundo, 

administrando uma tecelagem. Seus trabalhadores inventaram a autogestão, 

ninguém mandava em ninguém, princípio fundamental do cooperativismo até hoje. 

No mundo, um bilhão de pessoas participa de cooperativas, segundo dados 

da Aliança Cooperativa Internacional. E cooperativa não é só cooperativa de 

trabalho. As cooperativas que têm mais sócios chamam-se cooperativas de crédito e 

https://www.cartacapital.com.br/economia/agricultura-empresarial-7-x-1-agricultura-familiar-6340.html


41 
 

são bancos cooperativos. Nós temos mais de mil no Brasil hoje (REVISTA CARTA 

CAPITAL, 2018). 

Singer (2014) afirma que e as cooperativas têm suas raízes a economia 

solidária “sim, essa é a minha tese e não é utopia. Está sendo praticada em pelo 

menos 200 países. No Brasil, a característica da economia solidária é a presença de 

muitas cooperativas. Na prática, nós somos um exemplo de que a economia 

solidária é aplicação do cooperativismo” (REVISTA CARTA CAPITAL, 2018). 

 

2.5 A CRIAÇÃO DA COOPERATIVA SICOOB NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA/SC 

 

A história do município de Macieira tem por marco a chegada de jagunços por 

volta de 1900, segundo depoimentos dos primeiros moradores do local, e de grupos 

indígenas provavelmente pertencentes aos grupos Xokleng e Kaigang, habitantes da 

região. 

Macieira faz parte da região da Guerra do Contestado (1912-1916), segundo 

consta no Livro do historiador Nilson Tomé, “Sangue, suor e Lágrima no chão do 

Contestado”, porém não há registro de que houve lutas nesse local. 

Na década de 1930, chegaram às primeiras famílias de imigrantes alemães e 

italianos, naturais de Urussanga e Lages, José Augusto Royer, Francisco Schuh e 

José Colombo e Raimundo Mendes, motivados por Pedro Mendes, dono das terras 

com residência fixa no município de Palmas – PR. 

Pedro Mendes, com medo de perder suas terras, convidou os amigos Schuh 

e Royer a fixar residência e proteger suas terras. O local era caminho de tropas que 

conduziam porcos dos campos de Palmas a Videira, sendo Macieira local de 

descanso desses tropeiros. No local de descanso, foi construído um paiol que 

abrigava os tropeiros e as tropas. Próximo a esse local havia um pé de maçã, o qual 

originou o nome Paiol da Macieira.  Mais tarde tornou-se Macieira. 

A subsistência dos primeiros moradores era garantida pelo trabalho na 

lavoura e derrubada de matas. Plantavam milho, feijão, arroz, trigo, legumes e 

verduras. 

 Na década de 40, chegaram mais famílias, vindas de Serra Baixo, Arroio 

Trinta e Iomerê. 
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Em 1952, Macieira tornou-se distrito de Caçador, localizando-se a uma 

distância de 48 km da sede, o que dificultava sua manutenção. A comunidade 

crescia, as atividades agrícolas e comerciais também. Assim, foi construído 

armazém, moinho, funerária e represa.  

Os moradores sentiam a necessidade de ver suas dificuldades serem 

resolvidas com mais urgência. Em 1972, nascia o movimento popular para tornar 

Macieira um Município. Devido à distância e para tentar amenizar os problemas do 

distrito, o governo municipal construiu intendência, posto de saúde, cartório, posto 

de correio e o Estádio Jucy Varella,  mas as dificuldades continuavam. 

De 1972 a 1992 foram organizadas comissões compostas de pessoas da 

comunidade com o propósito de emancipar o distrito a fim de suprir suas deficiências 

e realizou-se então, um plebiscito para saber se a população do distrito era a favor 

ou não da ação do município. A resposta foi favorável à criação do mesmo, que 

aconteceu no dia 30 de março de 1992, através da Lei nº. 8.560. 

A cidade, situada a 880 metros acima do nível do mar, integra o Vale do 

Contestado. É cercada por montanhas (de até 1.500 metros) e vales e possui belas 

cachoeiras. A atividade econômica é baseada, principalmente, na colheita de fumo, 

milho, tomate, pimentão, cebola, trigo e feijão. Mais recentemente, ampliaram-se os 

investimentos no plantio de uva, pêssego e ameixa. Os produtores rurais também se 

dedicam à criação de suínos, aves e gado leiteiro, com a produção de mais de um 

milhão de litros anuais. O principal acesso é pela SC-455. 

As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua e responsabilidade, 

democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição dos seus fundadores, 

os membros das cooperativas acreditam nos valores éticos da honestidade, 

transparência, responsabilidade social e preocupação pelo seu semelhante.  Sendo 

assim, surge a oportunidade de auxiliar a população macieirense com Ponto 

Atendimento do SICOOB Caçador (SC). 

O Ponto de atendimento tem sua sede no município de Caçador, foi criado em 

17 de dezembro de 1993, fiscalizado pelo BACEN, SICOOB, Confederação e 

SICOOB Central SC. O SICOOB Caçador SC é administrado por um Conselho de 

Administração, presidido pelo Sr. Egidio Ceccatto e fiscalizado, internamente, por 

um Conselho Fiscal composto por membros associados da Cooperativa. 
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 A Cooperativa mantém-se em efetiva operacionalização, possuindo sua 

unidade sede em Caçador SC, e sua área de ação atinge as cidades de Calmon/SC, 

Macieira/SC, Matos Costa/SC, Timbó Grande/SC, General Carneiro/PR e 

Bituruna/PR. 

Tem como missão “contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos 

associados, por meio da cooperação financeira e da prestação de serviços, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida do cooperado e da comunidade da 

nossa área de atuação”.  

 Tendo como seus valores, ética, transparência, seriedade, dedicação e 

confiabilidade, são firmados no princípio da cooperação, da mútua responsabilidade, 

da transparência e do atendimento diferenciado. A instituição conta hoje com mais 

de 4.600 cooperados e administra com seriedade os recursos destes. 

Segundo o presidente do SICOOB Caçador, Egídio Ceccatto, “viemos em 

busca de parcerias, queremos contribuir com o desenvolvimento da comunidade, 

movimentar a economia e oferecer produtos e serviços de qualidade e com as 

vantagens do cooperativismo de crédito, onde o associado é também dono do 

negócio”. 

Inicialmente, constando em Ata de número 267 (SICOOB, 2014a) da reunião 

do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados de Caçador – SICOOB Caçador SC, datada em três de janeiro de 2014, 

na qual consta como um dos assuntos gerais a instalação de PA (Ponto 

Atendimento), optando prioritariamente pela instalação na cidade de Macieira (SC). 

Posteriormente, em Ata número 274, lavrada em vinte e seis de maio de 

2014, se deliberou a aquisição de equipamentos novos, tais como computadores, 

ATM’s (autoatendimento) e mesas e cadeiras, destinadas à implantação do PA de 

Macieira (SC), com financiamento pelo SICOOB Central (SICOOB, 2014b). 

Constando de última Ata, de número 279, datada de quatorze de outubro de 

2014, correspondente implantação do PA em Macieira (SC), analisou o andamento 

de trabalhos realizados pela DIREX, e definiu a Abertura para o dia 10/11/2014 com 

café da manhã (SICOOB, 2014c). 

O SICOOB Caçador inaugurou no dia 10 de novembro um Ponto de 

Atendimento no município de Macieira, localizado a 48 quilômetros de Caçador. A 
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agência funciona na Rua José Augusto Royer, 120, sala 2, em frente à Prefeitura e 

conta com caixa de autoatendimento, gerência, caixa exclusivo e todos os produtos 

e serviços oferecidos pelo Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB), 

líder no país e em Santa Catarina em seu segmento. 

Presenciou a inauguração o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, 

representantes da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

de Santa Catarina) e da Associação Comercial e Industrial de Macieira – entre 

outros membros da comunidade. 

O prefeito Emerson Zanella, depois de consultar os servidores da Prefeitura, 

decidiu que os funcionários passariam a receber seus salários na agência do 

SICOOB Caçador, tendo portando de início elevado número de associados. 

 

2.6 SICOOB E ASSOCIADOS: SENSO DE PERTENCIMENTO E FINANCEIRO 

 

É importante observar que, atualmente, o mercado financeiro está competitivo 

e tornou-se comum, tanto em bancos como em cooperativas, ofertarem serviços, 

vantagens e produtos semelhantes. 

As cooperativas, além de atenderem as necessidades cotidianas e financeiras 

da sociedade, utilizam-se do senso de pertencimento, este que é um elo entre a 

sociedade e a instituição financeira, declamando o lucro para todos. Haja vista que a 

sociedade por uma necessidade básica, que não era suprida, e ganhou força pelo 

comprometimento de todos os envolvidos. 

O principal desafio das cooperativas de crédito é convencer a sociedade para 

que se tornem membros, sócios ou se podem considerar donos, e não apenas 

clientes ou correntistas atraídos por uma taxa de juros por enquanto menores que o 

mercado.  

Um dos caminhos para atingir um número maior de sócios que se sintam 

parte da cooperativa é elaborar uma pesquisa e mensurar o senso de pertencimento 

e elaborar estratégias para incentivar ainda mais a participação cada vez maior dos 

cooperados. Quanto menos correntistas e mais sócios a cooperativa adquirir 

maiores serão os retornos e o impacto positivo na sociedade (MARCOLLA; SILVA, 

2014). 



45 
 

Discorre Marcolla e Silva (2014) que visto a atual conjuntura econômica, se 

percebe cada vez mais raras as pessoas que não possuem uma conta bancária, ou 

que, pelo menos, não necessitem utilizar os serviços financeiros. Pode-se dizer que 

todo cidadão tem ou já teve em algum momento que receber salários, pagar faturas, 

ou utilizar outros serviços prestados pelas instituições financeiras. Atualmente, 

segundo o site Portal do Cooperativismo de Crédito (2018, WEB), a rede de 

atendimento das cooperativas no Brasil representa 18% das agências bancárias no 

país, enquanto que os ativos totais significam 2,3%, sendo que as cooperativas de 

crédito somadas ocupam a 6ª posição no ranking do volume de ativos, estando, 

portanto entre as maiores instituições financeiras do país, e a frente do HSBC.  

O diferencial das cooperativas de crédito é o retorno à sociedade em que está 

inserida. Ficando o capital investido na região, como os princípios de educação, 

formação e Informação e interesse pela comunidade com cursos, palestras, 

reuniões. Além da distribuição de suas sobras proporcionalmente aos sócios de 

acordo com suas operações anuais.  

O senso de pertencimento é a ferramenta que permite a segurança dos 

sócios, criando a possibilidade de retê-los, para que utilizem cada vez mais os 

serviços e entendam que a cooperativa é sua empresa. 
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3 METODOLOGIA 

 

A escolha metodológica para este trabalho foi à pesquisa quantitativa 

qualitativa. Quanto ao objetivo à pesquisa revisão sistemática, utilização de 

questionários estruturados e entrevista semiestruturada com o Presidente do 

SICOOB Caçador, com a realização de um estudo de caso na cooperativa de crédito 

escolhida por conveniência pela pesquisadora. 

De acordo com Oliveira (2003), um dos instrumentos mais utilizados para 

realização de pesquisas é o questionário, principalmente em pesquisa de grande 

escala e para a coleta de dados em pesquisas qualitativas. O questionário não é um 

formulário ou conjunto de questões listadas sem muita reflexão. Para tanto, requer 

um planejamento anterior à busca de base conceitual do problema de pesquisa, bem 

como a busca exploratória de dados anteriormente à sua elaboração. 

No questionário, o pesquisador considera a “participação do sujeito como um 

dos elementos de seu fazer científico, se apoia em técnicas e métodos que reúnem 

características sui generis, que ressaltam sua implicação e da pessoa que fornece 

as informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 138).  

Considerando a exigência de obter valor científico, a pesquisa qualitativa não 

estabelece separações marcadas entre a coleta de informações e a interpretação 

das mesmas. Segundo Triviños (1987, p.170): 

 

Os resultados, para que tenham valor científico, devem reunir certas 
condições. A coerência, a consistência, a originalidade e a objetivação (não 
a objetividade), por um lado, constituindo os aspectos do critério interno da 
verdade, e, por outro, a intersubjetividade, o critério externo [...], devem 
estar presentes no trabalho do pesquisador que pretende apresentar 
contribuições científicas às ciências humanas. 

 

Esse tipo de estudo ajuda o pesquisador a obter um melhor entendimento 

sobre o objeto estudado através do comportamento de diversos fatores. Assim, o 
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projeto de pesquisa deve ser planejado e executado dentro das normas por método 

de investigação. 

Para Richardson (1999), ao expormos as principais características de estudo 

de natureza qualitativa, não pensamos em esgotar todos os tipos de metodologia 

empregadas na pesquisa nem especificar os procedimentos metodológicos, mas em 

destacar, em princípio o que destina a cada tipo de pesquisa. 

Neste sentido, foram utilizados os métodos qualitativos, com entrevista 

semiestruturada aberta, observação livre e outros meios importantes, como as 

confissões/depoimentos dos envolvidos na pesquisa.  

As fontes de dados, primários e secundários, além da bibliografia pertinente, 

que dão suporte ao presente estudo, incluem a seguinte documentação direta e 

indireta:  

 Visitas à cooperativa, com a finalidade de coletar informações, solicitar 

documentos, realizar as observações necessárias, entre outros; 

 Levantamento, estudo e análise documental, para extrair dos mesmos 

todas as informações que possam responder às perguntas básicas da pesquisa; 

 Entrevista semiestruturada aberta com o presidente da central SICOOB 

de Santa Catarina, objetivando complementar a coleta de dados, com informes não 

colhidos em outras fontes; 

 Pesquisa bibliográfica em bases de dados e consultas em bibliotecas 

físicas e virtuais sobre a temática; 

 Questionário estruturado aplicado alguns associados (Apêndice I). 

A análise e interpretação dos dados tiveram como foco o processo de 

conhecimento e o caráter aproximado da investigação, partindo do princípio que o 

conhecimento é uma construção sobre a qual se exercita o conflito de ideias, a 

crítica e a dúvida. 

Com o cuidado de garantir a objetividade na análise dos dados, recorremos à 

contribuição de Martinelli (1999, p. 22), que apresentada três pressupostos para 

esse momento, a seguir apresentados: 

 

a) o reconhecimento da singularidade do sujeito – reconhecê-lo significa 
ouvi-lo, escutá-lo, permitir-lhe que se revele; b) o reconhecimento da 
importância de se conhecer a experiência social do sujeito – o modo de vida 
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ou o modo como o sujeito constrói e vive sua vida, envolvendo sentimentos, 
costumes, valores, crenças e práticas sociais cotidianas, c) o 
reconhecimento de que conhecer o modo de vida do sujeito pressupõe o 
conhecimento de sua experiência social. 

 

É certo que garantir a objetividade caracteriza-se como uma preocupação 

constante na pesquisa qualitativa, dado o envolvimento do pesquisador. Todavia, é 

justamente essa proximidade que possibilita uma melhor compreensão das 

concepções, representações e práticas dos sujeitos da pesquisa.  

Chizzotti (1991, p. 82) reforça essa afirmação ao considerar que o 

pesquisador:  

Deve despojar-se de preconceitos, predisposições para assumir uma atitude 
aberta a todas as manifestações que observa, sem adiantar explicações 
nem se conduzir pelas aparências imediatas, a fim de alcançar uma 
compreensão global dos fenômenos [...]. Essa participação não pode ser 
mera concessão de um sábio, provisoriamente humilde, para efeitos da 
pesquisa. Supõe que o conhecimento é uma obra coletiva e que todos os 
envolvidos na pesquisa podem identificar criticamente seus problemas e 
suas necessidades, encontrar alternativas e propor estratégias adequadas 
de ação.  

 

A avaliação será elaborada em forma de questionário para que julguem e 

classifiquem, através de pesquisa descritiva, explorando a efetividade da 

cooperativa SICOOB em Macieira/SC, bem como através dos resultados traçar 

planos e programas, com métodos estatísticas, baseando-se nos resultados para a 

proposta do resultado esperado. 

No estudo de caso pode-se entender uma busca por informações de maneira 

sistêmica, com base em dados obedecendo a normas racionais, respondendo e 

solucionando o problema proposto, contribuindo assim na evolução do 

conhecimento. 

Gil (2008) cita que a pesquisa é desencadeada quando se tem informação 

suficiente ao responder o problema, pois quando às informações não tem ordem não 

consegue atingir objetivo da pesquisa. 

Para Yin (2005), a investigação deve ser gerida por um projeto de pesquisa 

que objetiva vincular os dados empíricos às questões do estudo de forma lógica, o 

que permitirá a chegar às conclusões e atingir o objetivo. 
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3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

3.1.1 Quanto aos fins da pesquisa 

 

Utilizou-se nessa pesquisa, “quanto aos afins” como forma descritiva e estudo 

de caso, o desenvolvimento do cooperativismo de crédito no município de Macieira, 

citado na pesquisa, e a sua forma de atuação, sendo os dados interpretados e 

relacionados de forma impessoal. 

 Este trabalho caracteriza-se de forma qualitativa quantitativa e analisou 

os dados coletados e informações a partir de questionamentos a associados e 

pessoas envolvidas com o sistema de crédito no município. 

 

3.1.2 Quanto aos meios da pesquisa 

 

Num primeiro momento é uma análise documental e bibliográfica com 

informações para seu desenvolvimento teórico, utilizando dados gerais e 

interpretativos sobre cooperativismo nacional e a cooperativa a ser estudada. 

Após aplicado questionário estruturado para associados os dados foram 

analisados e relatados para conclusão da pesquisa. Para Gil (2008) questionário é 

uma coleta de dados ou informações compostas por um conjunto de questões sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, comportamento presente ou 

passado. 

Entrevista estruturada ao presidente da cooperativa de crédito SICOOB 

Caçador. De acordo com Denzin e Lincoln (2000, p. 645) “entrevistar é um dos mais 

comuns e poderosos caminhos para entender o ser humano”. Para Triviños (1987, 

p.146) a entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos 

básicos que são apoiados e que se relacionam com o tema da pesquisa, surgindo 

então novos frutos a novas hipóteses a partir dos informantes. Também 

investigamos concepções de interdisciplinaridade nos documentos oficiais 

estudados, os mesmos possuem dados administrativos, matemáticos, contábeis, 

geográficos, de mercado financeiro. 
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3.2 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Após aplicar o questionário com 79 associados que tiveram presentes na 

cooperativa no período da pesquisa, verificou-se o funcionamento do cooperativismo 

de crédito e sua contribuição para o desenvolvimento local dentro do município de 

Macieira (SC). Foi comparado no questionário necessidade e o senso de 

cooperativismo entre os pesquisados. 

Foi utilizado os dados da pesquisa para quantificar e qualificar o crescimento 

do cooperativismo no objeto da pesquisa e reconhecer, a partir de informações 

repassadas pela presidência da instituição, quais os critérios para implantação do 

objeto de estudo. 

 

Tabela 01 - Metodologias e aspectos da pesquisa atendidos 

Aspectos pesquisados Metodologias utilizadas 
Problema: 
Qual o grau de importância que está presente 
em pequenas comunidades onde outras 
instituições financeiras não têm interesse em 
atender a população? 

Pesquisa bibliográfica; 
Questionário estruturado; 
Entrevista semiestruturada presidente SICOOB 
Caçador; 
Relatórios sistêmicos do SICOOB; 

Objetivo Geral 
Analisar o fortalecimento da cooperativa 
SICOOB a partir da sua implantação no 
município de Macieira -SC. 

Pesquisa bibliográfica; 
Questionário estruturado com associados; 
Entrevista semiestruturada; 
Relatórios sistêmicos do SICOOB; 

Objetivos específicos  

 Descrever o Surgimento, aspectos legais 
e econômicos da Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão no Município de Macieira; 

 Caracterizar o perfil dos associados e as 
motivações que os estimularam a utilizar o 
cooperativismo de crédito; 

 Identificar as motivações que levaram o 
SICOOB  à abertura de uma cooperativa de 
crédito em Macieira; 

 Compreender as especificidades da 
economia solidária a partir da implantação de 
uma cooperativa de crédito em Macieira -SC; 
 

 Identificar os aspectos que permitiram o 
fortalecimento do SICOOB como Cooperativa de 
Crédito em Macieira; 
 

 

 Relatórios sistêmicos do SICOOB, ATAS 
274,279 
 

 Questionário perguntas A, 
B,C,D,E,H,J,L,Q,R,S. 
 

 Entrevista perguntas B,C. 
 ATA 274,279 
 

 Entrevista perguntas: D e F 
 Questionário pergunta, S 
 
 

 Questionário perguntas, H, I, J, M, N, O, P, Q. 

Caracterizar as perspectivas de geração de 
ganhos para os associados; 

Descrição do surgimento, aspectos 
legais e econômicos da Cooperativa SICOOB no 
município de Macieira. 

Através de questionário estruturado; 
Entrevista semi estruturada; 
Relatórios e Atas. 

Problema:  
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Qual o grau de importância que está presente 
em pequenas comunidades onde outras 
instituições financeiras não têm interesse em 
atender a população? 

Questionário perguntas: 
I,M, 
Entrevista perguntas: 
B,D,F 

 
Fonte: A Autora, 2018 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

População é um conjunto de pessoas que compõe o quadro social da 

cooperativa estudada. Já a amostra é o resultado em amostragem da Cooperativa 

de Crédito Livre Admissão Macieira . 

 

3.3.1 População 

 

A população avaliada foi de 576 associados do SICOOB no município de 

Macieira, pois são eles os membros que veem as vantagens do cooperativismo no 

município. Também foi avaliado como população o presidente do SICOOB Caçador 

como possuem uma importância relevante na tomada de decisões administrativas 

do sistema. 

 

3.3.2 Amostra 

 

A amostragem da pesquisa do estudo de caso foi feita através de dados 

documentais internos da cooperativa de crédito SICOOB Posto de Atendimento e, 

também, dos dados coletados através de entrevista com o presidente e questionário 

com associados. 

 O tamanho da amostra da pesquisa foi 79 associados pesquisados em 

questionário semiestruturado que procuraram a agência para algum tipo de 

atendimento e entrevista estruturada ao presidente do SICOOB Caçador.  

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Foram coletados os dados relacionados ao estudo de caso e objeto de 

pesquisa Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB Ponto de Atendimento 
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na cidade de Macieira Santa Catarina, através do questionário semiestruturado 

aplicado e também a entrevista estruturada ao presidente do SICOOB Caçador no 

período de maio a julho de 2018 e também com documentos internos da 

cooperativa. 

 

3.5 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Foram a analisados os dados coletados relacionados à pesquisa sobre a 

Cooperativa de Livre Admissão SICOOB Ponto de Atendimento no município de 

Macieira, ressaltando aspectos relativos a números e desenvolvimento da 

cooperativa desde sua abertura no ano de 2014, e seu pertencimento aos 

associados com o constante crescimento de cotas capitais. 

A pesquisa fez-se necessário  para diagnosticar o desenvolvimento do Posto 

de Atendimento dentro do município e como ajudou no desenvolvimento de seus 

associados, com atendimento financeiro dentro do pequeno município onde os 

munícipes tinham que se deslocar para outras cidades para ter atendimento de 

instituição financeira. 

 

3.6 INTERPRETAÇÕES DE DADOS  

 

As técnicas utilizadas têm objetivo atender e encontrar as respostas aos 

problemas, baseada em dados coletados na pesquisa seja de forma bibliográfica, 

exploratória, também ou não confirmar as afirmações levantadas e citadas na 

pesquisa. 

Segundo Gil (2008) com relação à coleta de dados o método de “estudo de 

caso” pode ser considerado o mais completo dentre todos os outros, pois, este se 

vale tanto de dados de pessoas quanto de dados documentais. Têm-se vários e 

inúmeros exemplos onde o método de pesquisa utilizada tem característica 

significativa na coleta de dados. 

A partir dos dados coletados de forma bibliográfica, documental na 

cooperativa, questionário, e entrevista foram analisados os dados tabulados e 



53 
 

interpretados de forma sucinta e coerente onde respondeu de forma objetiva o 

problema levantado na pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será apresentada análise de dados pesquisados. Em um 

primeiro momento, apresentando os dados sistêmicos do crescimento do Ponto de 

Atendimento SICOOB Macieira, desde sua implantação, sendo que o objetivo geral 

é o cooperativismo de crédito solidário no município de Macieira (SC) através do 

Posto de Atendimento da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB a 

partir de sua implantação. 

O Posto de Atendimento SICOOB Macieira originou-se da base e matriz 

SICOOB Caçador e tem como foco e desenvolvimento sua expansão em municípios 

que tem área de atuação como mostra a figura 06. 

 

Figura 06 - Mapa da área de atuação do SICOOB Caçador 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2015, SICOOB Caçador-SC. 
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4.1 SICCOB MACIEIRA E SEUS ASPECTOS LEGAIS 

  

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Caçador - 

SICOOB Caçador/SC, é uma cooperativa de crédito singular, instituição financeira 

não bancária, fundada em 17/12/1993, filiada à CCC de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul – SICOOB Central SC/RS e componente da Confederação Nacional 

das Cooperativas do SICOOB – SICOOB Confederação, em conjunto com outras 

cooperativas singulares e centrais. Tem sua constituição e o funcionamento 

regulamentados pela Lei nº 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições 

Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 5.764/1971, que define a Política 

Nacional do Cooperativismo, pela Lei Complementar nº 130/2009, que dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução CMN nº 4.434/2015, 

do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento 

de cooperativas de crédito.  

O SICOOB Caçador/SC possui 2 Postos de Atendimento (PAs) nas seguintes 

localidades: Caçador – SC e Macieira – SC (Relatório Anual Demonstração Contábil 

2017 SICOOB Caçador). 

O SICOOB CAÇADOR/SC tem como atividade preponderante a operação na 

área creditícia, tendo como finalidade:  

(I) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos 

associados (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 SICOOB Caçador); 

(II) A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o 

cooperativismo, através da ajuda mútua da economia sistemática e do uso 

adequado do crédito (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 SICOOB 

Caçador); 

(III) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações 

dentre outras: captação de recursos, concessão de créditos, prestação de garantias, 

prestação de serviços, formalização de convênios com outras instituições financeiras 

e aplicação de recursos no mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo com ou 

sem emissão de certificado, visando preservar o poder de compra da moeda e 

remunerar os recursos (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 SICOOB 

Caçador); 
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4.1.1 Apresentação das demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito 

SICOOB Macieira  

 

As demonstrações financeiras e contábeis são elaboradas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, considerando as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente àquelas aplicáveis às 

entidades Cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e instruções 

do BACEN, apresentadas conforme Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional – COSIF, e sua emissão foram autorizados pela administração 

em 5/2/2018 (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 SICOOB Caçador). 

a) Apuração do resultado: 

Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registrados de acordo 

com o regime de competência (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 

SICOOB Caçador). 

As receitas com prestação de serviços, típicas ao sistema financeiro, são 

reconhecidas quando da prestação de serviços ao associado ou a terceiros 

(Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 SICOOB Caçador). 

O SICOOB Caçador/S coopera com diversos instrumentos financeiros, com 

destaque para disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e 

valores mobiliários, relações interfinanceiras, operações de crédito, depósitos à vista 

e a prazo, empréstimos e repasses (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 

SICOOB Caçador). 

 

4.1.1.1 Gerenciamento de capital 

 

A estrutura de gerenciamento de capital da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados de Caçador - SICOOB Caçador/SC objetiva garantir a 

aderência às normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital para 

fazer face aos riscos em que a entidade está exposta, por meio das boas práticas de 

gestão de capital, na forma instruída na Resolução CMN nº 3.988/2011(Relatório 

Anual Demonstração Contábil 2017 SICOOB Caçador ). 
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Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN nº 3.988/2011, a Crédito de 

Livre Admissão de Associados de Caçador - SICOOB Caçador/SC aderiu à estrutura 

única de gerenciamento de capital do SICOOB, centralizada na Confederação 

Nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda. (SICOOB CONFEDERAÇÃO), a qual 

se encontra evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.  

O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo 

de monitoramento do capital e é realizado pelas entidades do SICOOB com objetivo 

de:  

a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as 

entidades do SICOOB estão sujeitas;  

b) planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos 

estratégicos das entidades do SICOOB;  

c) adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital 

decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.  

Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em 

condições extremas de mercado, com a consequente avaliação de seus impactos no 

capital das entidades do SICOOB (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 

SICOOB Caçador). 

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço 

patrimonial a valores contábeis, os quais se aproximam dos valores justos. 

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil devem manter, permanentemente, o valor do Patrimônio de 

Referência (PR), apurado nos termos da Resolução CMN nº 4.192, de 01/03/2013, 

compatível com os riscos de suas atividades. As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter, 

permanentemente, o valor do Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos 

da Resolução CMN nº 4.192, de 01/03/2013, compatível com os riscos de suas 

atividades (Relatório Anual Demonstração Contábil 2017 SICOOB Caçador). 

A partir das explicações de funcionamento do SICOOB Caçador verifica-se a 

evolução do Posto de Atendimento PA Macieira. 

O Posto de Atendimento SICOOB Macieira possui apenas dois 

colaboradores, cabendo aos mesmos o esforço de estimular a utilização dos 
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serviços da cooperativa pelos associados, estimulando a fidelidade nas operações 

com dedicação e competência para que o resultado retorne para seus associados e 

para o município. 

A caracterização da cooperativa de crédito estudada é por meio de cinco 

grupos de dados: 

a) Quadro social; 

b) Capital social; 

c) Depósito a vista; 

d) Depósitos a prazo; 

e) Resultado. 

A formação do quadro social do SICOOB Macieira se dá através do ingresso 

do associado, adquirindo cota capital com no mínimo R$ 50,00 conforme estatuto 

social, onde é analisada a evolução nos últimos cinco anos da quantidade de 

associados ativos, registrados até dia 31 de dezembro do ano de fechamento. São 

calculadas as variações anuais, a variação acumulada e as médias anuais de 

crescimento no período. Com isso são feitas as médias por associados e demais 

grupos de dados. 
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Gráfico 01 - Quadro social da cooperativa de crédito Posto de Atendimento SICOOB 

Macieira 
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Fonte: Demonstrações contábeis SICOOB Caçador, 2017. 

 

No gráfico 01 demonstrou o constante crescimento do quadro social da 

cooperativa de crédito Posto de Atendimento de Macieira, onde nota-se que o maior 

crescimento em relação quantidade de associados foi do ano de 2014 para 2015. 

Isso se dá a abertura do Posto de Atendimento que foi no ano de 2014 onde havia a 

necessidade de uma instituição financeira no município e também a adesão da 

Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionários. 

a) Capital social; a cota capital de uma cooperativa é o capital social e o 

somatório de todas as quotas-partes dos associados da cooperativa. A quota-parte é 

uma quantia em dinheiro que os associados depositam no momento em que entram 

na Cooperativa. Esse dinheiro contribui para o suporte das atividades financeiras da 

instituição. Para funcionarem, as cooperativas precisam de recursos, pois 

necessitam de capacidade própria de capitalização, o que as viabiliza operacional e 

negocial. O incremento do capital ocorre pela adesão de novos associados. 
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Capital social é o valor, em moeda corrente, que cada pessoa 

integraliza/deposita ao associar-se e que serve para o desenvolvimento da 

cooperativa. 

Capital social é capital que os acionistas oferecem à sociedade para garantir 

que empregados e fornecedores recebam no final do mês. Diferentemente do que se 

ensina, o capital não pertence aos acionistas, e sim à sociedade – daí o termo 

“social” (Frei Luca Paccioli, também chamado “pai da contabilidade”). 

Para tornar possível a manutenção e promover o desenvolvimento dos 

serviços que a cooperativa deve prestar aos cooperados, é preciso incentivar a 

capitalização, pois, como donos da sociedade, os cooperados devem assumir de 

fato esta condição e aplicarem capital na empresa que lhes pertence para investir, 

fortalecer o capital de giro e evitar a dependência de capital de terceiros. Sem capital 

próprio a cooperativa perde a sua independência financeira, pois o crédito concedido 

pelos bancos geralmente se torna muito caro (OCB/ES, 2018). 

É o capital social que dá ao usuário da Cooperativa a condição de dono do 

empreendimento cooperativo permitindo-lhe usufruir dos produtos e serviços 

oferecidos e também se sujeitando a cumprir seus direitos e obrigações perante sua 

Cooperativa (OCB/ES, 2018). 

O capital social de uma cooperativa de crédito é a principal fonte formadora 

do seu patrimônio e garantia perante terceiros das obrigações assumidas pela 

sociedade (e não pelo associado) (MATTEN, 2001). 

Segundo a Lei 5.764/71, disposta no Portal do Cooperativismo Financeiro 

(2018): 

 

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 
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§ 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. (A Lei Complementar 130/2009 alterou 
o teto de 12% ao ano tendo como novo parâmetro a taxa SELIC) 
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 Assembleia 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  

 

No gráfico 02, pode-se verificar a evolução da cota capital em valores reais, 

desde a abertura da cooperativa de crédito Posto de Atendimento SICOOB Macieira, 

até o ano de 2017. 

 

Gráfico 02- Cota Capital 
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Fonte: Demonstrações contábeis SICOOB Caçador, 2017. 

http://www.cooperativismodecredito.com.br/LeiComplementarCooperativasCredito130-2009.html
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No mesmo gráfico pode-se verificar, através da pesquisa, o crescimento de 

capital desde abertura em 2014. Cada pessoa para se associar, segundo o estatuto 

da cooperativa, precisava investir R$ 50,00 (cinquenta reais), o valor de cada cota 

capital. Em 2017 o quadro social era composto de 517 associados com um 

crescimento elevado desde sua abertura, trazendo segurança aos seus associados 

com o resultado em 2017 com o valor de R$ 344.635,00 (trezentos quarenta e 

quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais), em valores de cotas. 

No gráfico 03, percebe-se o resultado da cooperativa como dono e usuário de 

uma Instituição Financeira Cooperativa, o associado participa nos resultados, nas 

decisões e ainda contribui para a construção de um mundo melhor, mais 

sustentável, com equilíbrio entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

As Cooperativas de Crédito ou Instituições Financeiras Cooperativas, os 

resultados são chamados de “sobras”, o que seriam os lucros nas instituições 

tradicionais do mercado (bancos). 

Ao ingressar em uma Cooperativa Financeira, o associado adquire cotas do 

capital social da instituição, formaliza a sua “matrícula” e adere ao estatuto social, ou 

seja, passa a ser dono e usuário de um empreendimento de propriedade coletiva, 

uma instituição financeira sem fins lucrativos, com garantia do FGCOOP – Fundo 

Garantidor do Cooperativismo de Crédito, regulamentada pelo CMN – Conselho 

Monetário Nacional, acompanhada e fiscalizada pelo BCB – Banco Central do Brasil, 

assim como os bancos e demais instituições financeiras que fazem parte do SFN – 

Sistema Financeiro Nacional (OCB, 2018). 

Na condição de sócio/associado, você passa a participar dos resultados e das 

decisões da instituição financeira, além de usufruir de um vasto portfólio de produtos 

e serviços financeiros com preço justo, ou seja, tem acesso aos mesmos produtos e 

serviços de um banco tradicional, porém, com custos reduzidos e as vantagens e os 

diferenciais cooperativos, de uma instituição financeira onde você não é apenas 

mais um número ou mais um cliente, mas é dono e usuário da instituição (PORTAL 

DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2018) 

Com isso o associado tem vantagens em adquirir cotas em uma cooperativa 

como se vê a seguir: 



63 
 

a) Ter acesso a produtos com mais vantagens (SEU DINHEIRO VALE 

MAIS, 2018); 

b) Investir no que é seu (SEU DINHEIRO VALE MAIS, 2018); 

c) Garantir melhores resultados para sua cooperativa (SEU DINHEIRO 

VALE MAIS, 2018); 

d) Fazer uma aplicação a longo prazo (SEU DINHEIRO VALE MAIS, 

2018). 

Por essas características, as Instituições Financeiras Cooperativas são 

poderosos agentes de desenvolvimento local, proporcionando desenvolvimento 

econômico e social de forma sustentável, para milhões de pessoas hoje no Brasil 

(PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2018).  

No gráfico 03 apresenta-se o resultado da cooperativa de crédito SICOOB 

Macieira. 

 

Gráfico 03 - Resultado líquido do Posto de Atendimento SICOOB Macieira 
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Fonte: Demonstrações contábeis SICOOB Caçador, 2017. 

 

Analisando o gráfico, pode-se perceber a evolução de resultados desde sua 

abertura, tendo somente resultado negativo no primeiro ano. Sua abertura foi em 

novembro e com investimentos feitos na abertura não teve resultado positivo, mas 

nos anos subsequentes se mostra um crescimento constante de mais de 100% de 
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um ano para outro. Isso se deve a movimentação financeira de todos os 517 

associados até o ano de 2017. 

O estudo da pesquisa se apresenta com a motivação e o surgimento e a 

importância do Posto de Atendimento SICOOB Macieira - SC, para o município e 

para seus associados com a entrevista com o Presidente (Apêndice II), expondo 

análise de alguns pontos dos objetivos específicos 

Em outro momento destacam-se o perfil dos associados, a importância da 

cooperativa de crédito solidária para seu desenvolvimento e do município, o porquê 

optou-se pelo cooperativismo. A importância de uma instituição financeira no 

município e produtos utilizados, através do questionário semiestruturado (Apêndice 

I), concluindo os objetivos específicos. 

Como foi destacado, descrever o objetivo geral com dados de relatórios 

sistêmicos, demonstrando o crescimento da cooperativa de crédito solidário Posto 

de Atendimento em Macieira expondo todos os itens desde a abertura em 10 de 

novembro de 2014 até o fechamento do ano de 2017. 

Após essa análise sistêmica, partiu-se para o pressuposto da análise de 

implantação onde identifica as motivações e a importância e crescimento da 

cooperativa de crédito solidária SICOOB no município de Macieira, destacando a 

entrevista com o presidente do SICOOB Caçador Egídio Ceccatto (2018).  

Para Ceccatto (2018), as motivações que levaram a abertura do Posto de 

Atendimento conforme Apêndice II: por se tratar de um município com potencial no 

agronegócio, fazer parte da área de abrangência de Caçador e do planejamento da 

atual administração do SICOOB Caçador, atender os associados daquela região e 

também do planejamento estratégico do SICOOB Central SC/RS, em levar o 

atendimento em todos os municípios de SC. 

O presidente também destaca o constante crescimento do sistema SICOOB 

Apêndice II: 

 

Europa pós-guerra superou as grandes dificuldades comerciais e 
consequentemente financeiras através da criação de cooperativas. Até hoje 
na Espanha tem cidades que sua economia atua exclusivamente pelo 
sistema cooperativo. No Brasil, com exceção de alguns imigrantes que 
trouxeram o Dado associativismo, (exemplo de Concórdia e Chapecó em 
SC e Nova Petrópolis no RS. outras regiões ainda são incipientes nesse 
desafio de modelo de gestão). Esse crescimento do SICOOB é reflexo do 
comentário inicial. “gestão cooperativa será a quarta revolução industrial”.  
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Para o Sr. Ceccatto, “a importância do Posto de Atendimento para o pequeno 

município e o desenvolvimento dos seus associados é de vida”. Esta frase 

demonstra a visão do SICOOB sobre a impotência para Macieira, associados 

inseridos em cada comunidade. As comunidades crescem e se desenvolvem com 

solidez através de suas cooperativas. Mas, como  o nome já diz, COOPERANDO. 

Para ele, o cooperativismo de crédito tem grande importância como economia 

solidária em pequenas comunidades. 

“Eu sempre fui um entusiasta do associativismo do cooperativismo. Com 17 

anos perdi meu pai prematuramente vítima de mal súbito. Naquela época fui eleito 

para o cargo que ele ocupava na associação que regia a Escola e a Igreja da 

comunidade. A partir daí nunca me afastei, sempre estive envolvido em alguma 

administração dessa natureza. Portanto, na minha visão, todo projeto de 

crescimento passa pelo compartilhamento, sério e responsável”. 

Para Ceccatto (2018), nenhuma comunidade, ninguém, mesmo 

individualmente, consegue um desenvolvimento sustentável isoladamente, nenhum 

governo prospera por muito tempo sem parcerias, nem o ser humano vive por muito 

tempo sozinho isolado. Por natureza, precisamos uns dos outros, mesmo com atritos 

e, muito melhor sem eles. “Sozinhos não conseguiremos, nem mesmos nos 

enterrarmos depois de mortos”.  

E para definir a pesquisa, se expõe a análise do Ponto de Atendimento 

SICOOB no município de Macieira - SC, através da opinião e perfil de 79 associados 

entrevistados com o questionário estruturado. 

O perfil dos associados que responderam o questionário tem relevância para 

destacar a idade média, gênero, grau de escolaridade e profissão: 

a) Quanto ao gênero os pesquisados a maioria destacam-se com o 

gênero feminino com 69%. Somente 31% masculino. 

b) Quanto à idade dos associados pesquisados é a faixa etária entre 18 a 

66 anos, como mostra os resultados no gráfico a seguir: 

c) O gráfico 04 corresponde à idade dos associados pesquisados que tem 

uma média igual entre 25 a 40 anos e 41 a 66 anos, com trinta e seis respostas 

iguais para cada item. Sendo a minoria dos entrevistados entre 18 e 24 anos, 

somente sete dos que responderam o questionário 
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Gráfico 04 - Faixa etária dos respondentes associados na cooperativa 

 

733

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

d) Quanto à profissão dos pesquisados vamos ver no gráfico a seguir que 

o perfil dos pesquisados tem como profissão, funcionário público, assalariado em 

empresas privadas, empresário, aposentado e agricultor. 

 

Gráfico 05 - Principal atividade econômica dos respondentes 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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O gráfico 05 expõe quanto à profissão dos respondentes destacando-se a de 

funcionário público. com 33 dos pesquisados, por fazerem parte da maioria dos 

associados, sendo que 100% dos funcionários públicos municipais recebem seu 

salário na cooperativa de crédito. 

Destaca-se também a profissão de agricultor com 17 dos pesquisados, por 

ser a fonte de geração da economia local. 

A minoria é assalariada, pois existem poucas empresas privadas dentro do 

município. 

e) No gráfico 06, a seguir, a escolaridade dos pesquisados, ensino 

fundamental, ensino médio, graduação e especialização: 

 

Gráfico 06- Demonstra a escolaridade dos pesquisados 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O gráfico 06 demonstra o perfil de escolaridade dos pesquisados. Observa-se 

que a maioria tem superior completo totalizando 37, tendo assim um nível bom de 

escolaridade, a minoria com ensino fundamental com apenas quatro dos que 

responderam ao questionário. 
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f) Os dados levantados quanto à localização de moradia dos associados 

à maior parte é morador do município de Macieira com 68 dos respondentes e 

apenas 11 moradores fora do município. 

g) Quanto aos dados a seguir verá quanto de tempo que os respondentes 

são associados à cooperativa de crédito SICOOB PA Macieira, sendo que sua 

abertura foi no dia 10 de novembro de 2014. 

 

Gráfico 07- Tempo, de em anos, os respondentes são associados à cooperativa de 

crédito 

 

367 m…

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O gráfico 07 expõe que 70 dos respondentes são associados a mais de três 

anos na cooperativa de crédito SICOOB PA Macieira. Isso se deve a maioria dos 

associados são funcionários públicos e que a motivação da cooperativa ter se 

instalado no município foi à adesão de 100% dos funcionários públicos do município. 

h) Os dados pesquisados a seguir demonstram qual foi o interesse dos 

respondentes a associar-se a cooperativa de crédito SICOOB PA Macieira. 
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Gráfico 08 - Quanto à escolha da cooperativa de crédito para associar-se 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

i) A seguir verifica-se ver quais os produtos já utilizados pelos 

respondentes desde que se associaram ao Posto de Atendimento SICOOB Macieira. 

 

Gráfico 09 - Produtos e serviços já utilizados pelos associados pesquisados 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Como podemos verificar os dados relacionados no gráfico-9 todos os 

associados pesquisados utilizam os produtos de conta corrente e cartão, também 
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um número elevado de produto de crédito fazendo com que tenha uma maior 

circulação de moeda na comunidade local e que o associado e o município tenham 

um desenvolvimento maior. Verificou-se assim que o produto consórcio não 

apareceu entre os dados e precisam ser estimulados cada vez mais, talvez com a 

implantação de uma campanha com sorteios ou entrega de brindes, visando 

fomentar a participação e utilização de todos os produtos da cooperativa. 

j) Nessa questão verifica-se a opinião dos respondentes quanto à 

participação do SICOOB tem no crescimento econômico e social do município e o 

porquê dessa opinião: 

 

Gráfico 10 - Opinião dos pesquisados quanto à contribuição para o crescimento 

econômico e social do município de Macieira – SC 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A opinião dos pesquisados quanto à contribuição econômica e financeira do 

SICOOB PA Macieira foi positiva não tendo nenhuma resposta onde cita que a 

cooperativa de crédito não teve contribuição para o desenvolvimento do município. 

Dentre as respostas dadas pelos menos 42 associados acham que o crescimento se 

deve a circulação de moeda desenvolvendo o comércio local. Na opinião deles todo 
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dinheiro que circula no município é investido no local através do comércio, não 

precisando os associados se deslocarem para outras cidades e, assim, gastarem 

seu dinheiro fora do município. 

k) Na questão referente à Apêndice I, onde se refere aos associados, foi 

perguntado se os mesmos possuem conta corrente em outro banco. 58 dos que 

responderam a questão possuem conta corrente em outro banco e apenas 21 

possuem na cooperativa de crédito. Acredita-se que isso se deve a chegada apenas 

em 2014 da cooperativa no município, tendo assim, como necessidade possuírem 

relacionamento em alguma instituição financeira. 

l) Nessa questão avalia-se quanto à opinião dos associados sobre o 

atendimento prestado dos colaboradores do SICOOB PA Macieira para com os 

associados. Aparecendo apenas duas respostas das opções relacionadas na 

pergunta, sendo elas ótimo com 58 respostas e bom com 21 respostas, sendo 

considerável um bom atendimento e satisfazendo as necessidades e perspectiva 

dos associados. 

m) Na questão a seguir verifica a opinião dos associados quanto  ao 

espaço físico, se o mesmo atende suas necessidades e satisfações. 

 

Gráfico 11- Satisfação dos as 

sociados quanto ao espaço físico 

 

24 13

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Os dados verificados no gráfico 11 relacionados à satisfação do espaço físico 

do Posto de Atendimento Macieira 46 dos pesquisados tem o espaço como ótimo, 

atendendo as necessidades dos associados, tendo 20 respostas como bom e 

somente três achando o espaço físico com situação ruim ou insatisfatória. 

n) Nessa pergunta foram questionados os associados, qual seria o critério 

pela escolha do cooperativismo de crédito e quais as suas vantagens frentes aos 

bancos. 

 

Gráfico 12 - Vantagens cooperativismo de crédito frente aos bancos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao serem indagadas quais as vantagens das cooperativas frente aos bancos, 

os associados relacionam como maior parte dos respondentes acha que as 

vantagens são 27 o atendimento e 27 é estar no município de Macieira.  Sendo que 

17 dos pesquisados acham importantes os princípios cooperativistas e com menos 

importância com apenas três respostas às taxas mais atraentes. 
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o) Na pergunta onde se refere se os pesquisados indicariam a 

cooperativa de crédito SICOOB para que outras pessoas se associassem 78 dos 

respondentes falaram que indicariam e apenas um disse que talvez indicasse.  

p) Os dados relativos ao SICOOB como uma organização transparente 

100% responderam que acham a cooperativa de crédito uma instituição transparente 

na definição dos seus objetivos e resultados. 

q) Em relação ao quesito onde a cooperativa de crédito SICOOB 

assegura que os associados conheçam a situação financeira e política de gestão e 

negócios 78 dos respondentes afirmaram que tem conhecimento e apenas um acha 

que talvez tenha esse conhecimento. 

r) Aos dados relativos à questão de economia solidária e sua importância 

para do desenvolvimento de pequenos municípios 78 dos pesquisados responderam 

ser importante e apenas 1 respondeu que talvez seja importante. 
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5 ECONOMIA SOLIDÁRIA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DA COOPERATIVA 

SICOOB MACIEIRA 

 

Discorre Jesus (2003) que se entende por desenvolvimento local o processo 

que mobiliza e transforma a economia da sociedade local, criando oportunidades de 

trabalho e rendimento, melhorando assim, a favor da melhoria da qualidade de vida 

das pessoas do local, superando assim as dificuldades. 

Milani (2005) afirma que desenvolvimento local pode ser considerado vários 

fatores ou conjuntos de atividades culturais, econômicas, sociais, vista sob várias 

óticas que participam de um projeto de transformação consciente da localidade. 

Seguindo o pensamento do autor para que haja um desenvolvimento local 

dependemos que vários segmentos que compõe a sociedade funcionem, como: 

política, educação, econômico, ambiental, tecnológico e cultural, fazendo assim uma 

ponte em diferentes escalas econômicas e políticas (do local ao global). 

A Economia Solidária é tida por muitos como uma alternativa nos problemas 

para a classe trabalhadora. São milhares de organizações coletivas sob forma de 

autogestão que realizam atividades de bens e serviços crédito e finanças solidárias, 

trocas e comércio e consumo solidário (BRASIL, 2009). 

Para um país é importante e necessário aproveitar a oportunidade a enfrentar 

os desequilíbrios provindos da globalização, dependendo fundamentalmente das 

políticas e instituição próprias de cada nação, e tomadas de atuação que atuam 

sobre o território (VIDAL, 2005). Para o mesmo autor as empresas privadas e 

setores públicos devem tomar atitudes democráticas pelas decisões adotadas. 

No município de Macieira (SC), o cooperativismo de crédito solidário 

demonstra a importância do atendimento para as pessoas do local, pois sua ação foi 

fundamental para a integração financeira na pequena localidade reintegrando 

financeiramente o agricultor, empresários, pessoas em geral e impulsionando a 

economia local e reorganizando os serviços financeiros oferecidos. 



75 
 

Como demonstra o questionário na pergunta quanto à contribuição econômica 

e social do cooperativismo de crédito solidário para o município, 42 dos pesquisados 

responderam que essa contribuição deve-se a circulação de moeda no município.  

Conforme os dados, no que diz respeito à economia solidária como 

desenvolvimento  econômico e social local, 99% dos pesquisados afirmam tal 

importância para  pequenos municípios. O desenvolvimento tem sido almejado e 

interpretado pelas pessoas e pela sociedade como uma promessa do futuro, a 

ampliação das riquezas, do conforto e de todas as satisfações das necessidades 

humanas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Posto de Atendimento da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

SICOOB no município de Macieira - SC, possui considerável importância para o 

município e fortalece o desenvolvimento local através do atendimento financeiro 

cooperativo à população em geral. Identificaram-se índices de satisfação dos 

associados através da pesquisa, considerando o crescimento gradativo nos 

resultados e no constante crescimento no número de associados no SICOOB. 

A partir da implantação do Posto de Atendimento da Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão SICOOB, perceberam-se a eficiência no atendimento as 

necessidades dos moradores do município, considerando a parceria com o poder 

público municipal que, atendendo o público em geral,  possibilita a oportunidade e 

desenvolvimento de seus associados tantos no aspecto financeiro como social, e 

não somente através da concessão de crédito.. Essas oportunidades servem para 

atender as facilidades econômicas, liberdades políticas, oportunidades sociais, 

garantia de transparência e apoio a tomada de decisões de seus associados. 

A análise da realidade da pesquisa evidenciou a razão para os consideráveis 

resultados na eficácia da economia solidária de crédito no desenvolvimento de seus 

associados, através de seus resultados e incentivando-os ao crescimento em 

conjunto, sendo que o perfil dos associados são funcionários públicos, aposentados 

e agricultores. Estes aspectos permitiram que os associados acreditassem no 

cooperativismo de crédito, como demonstrou o resultado de aumento no quadro 

social da cooperativa. 

A motivação que levou o SICOOB Caçador  abrir um Posto de Atendimento 

no município de Macieira e a entrada no seu plano de expansão do cooperativismo 

de crédito, acabou por desenvolver o seu campo de atuação dentre os municípios de 

sua abrangência, permitindo que atenda com serviços financeiros, firmando parceria 

com o poder público municipal e atendendo  plenamente a seus servidores, além de 
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vários outros negócios com pequenas empresas e associados em geral. Essa 

possibilidade estimula maior envolvimento social permitindo à administração de 

vários outros produtos financeiros da mesma entidade disponíveis a sociedade local. 

Consequentemente, os resultados da pesquisa reafirmam que a economia 

solidária através do cooperativismo de crédito vem contribuindo para diminuir as 

desigualdades sociais no município, gerando oportunidades de um atendimento 

diferenciado, tratados com igualdade de gênero e classe social, o que vem 

ocorrendo desde a década de 1990 no Brasil, destacando esse modo de atuação no 

setor. Assim, verifica-se a importância da Economia Solidária através do 

cooperativismo de crédito dentro do município de Macieira - SC. 

O debate através do cooperativismo de crédito e o desenvolvimento de 

pequenas comunidades nesse estudo permitem destacar a importância do 

cooperativismo de crédito solidário no atendimento a pequenas localidades, onde 

grandes instituições financeiras não têm interesse em se instalar, e causando assim 

uma dificuldade à população desses locais.  

Nesse sentido, o estudo permitiu elucidar a construção de um 

desenvolvimento alternativo para essa população fazendo com que, através dos 

dados demonstrados nessa pesquisa, perceba-se a importância da economia 

solidária de crédito para o desenvolvimento de pequenas comunidades, 

compreendendo assim, a importância da inovação e do conviver e crescer em 

comunidade onde difere de um mundo individualista. 

Este estudo descreveu o desenvolvimento de um Posto de Atendimento do 

SICOOB de Caçador no município de Macieira SC, e consequentemente não se 

estendeu o estudo por todos os seus municípios de atuação, permitindo realizar um 

comparativo de crescimento da cooperativa de crédito Caçador, limitando-se apenas 

em um município, impedindo comparativos de desenvolvimento entre os municípios. 

Através das limitações da pesquisa propõe a novos estudos um comparativo 

de mais de um campo de atuação do SICOOB Caçador para comparar o perfil de 

seus associados e quais suas necessidades. 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO 

Este instrumento tem por objetivo a pesquisa de Mestrado em 

Desenvolvimento e Sociedade da mestranda Melania Aparecida Iora e tem sua base 

de pesquisa em um estudo de caso SICOOB Macieira desde sua implantação, 

relacionando a percepção dos associados SICOOB Macieira. 

Somos gratos pela sua participação e ressaltamos que a mesma é fundamental 

para elaboração de um instrumento que possibilite o olhar das pessoas na 

importância do cooperativismo no desenvolvimento local: 

 
 
 
a) Gênero: 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 

b) Idade:________________ 

 

c) Profissão 

 

(    ) Funcionário Publico 

(    ) Aposentado 

(    ) Agricultor 

(    ) outros_____________ 

(   ) Empresário(a) 

 

d) Escolaridade 

(    ) Ensino Fundamental 

(    ) Ensino Médio 

(    ) Especialização 

(    ) Superior Completo 
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e) É morador no município de Macieira? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

f) Há quanto tempo é associado ao PA SICOOB Macieira? 

_________________ 

 

g) Porque escolheu o SICOOB para associar-se? 

(    ) Apoio técnico oferecido pelo sistema 

(    ) Facilidade em operações de crédito 

(    ) outros:_____________________________ 

(    ) Taxas mais atraentes 

(    ) Transparência e objetividade nas decisões da cooperativa 

 

h) Quais produtos e serviços prestados pelo SICOOB já utilizou? 

(    )  Crédito Pessoal 

(    ) Cartões 

(    ) Consórcio 

(    ) Conta corrente 

(    ) Crédito Consignado 

(    ) Crédito Empresarial 

(    ) Crédito Rural 

(    ) Financiamentos 

(    ) outros:_______________ 

(    ) Pagamentos e Convênios 

(    ) Poupança 

(    ) Previdência 

(    ) Seguro 
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i) Em sua opinião o SICOOB contribui crescimento Econômico e Social 
para o Município?   Por quê? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

__________________________________________ 

 

 

j) Você possui conta em outro Banco? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

k) Como considera o espaço físico do SICOOB Macieira? 

(    ) Ótimo 

(   ) Bom 

(    ) Regular 

(   ) Ruim 

 

l) Como avalia o atendimento dos funcionários SICOOB Macieira? 

(    ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Não Respondeu 

 

m) Qual a vantagem cooperativa SICOOB frente aos bancos? 

(    ) Atendimento 

(    ) outros__________________ 

(    ) Princípios cooperativistas 

(    ) Taxas mais atrativas 
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n) Indicaria a outra pessoa a se associar ao SICOOB? 

(     ) Sim 

(    ) Não 

 

o) Você considera o SICOOB Macieira uma organização transparente na 
definição de seus objetivos e resultados? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(   ) ___________________________ 

 

p) A Cooperativa assegura que os associados conheçam totalmente a 
situação financeira, o desempenho e as políticas de gestão e negócios da 
cooperativa? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei 

 

q) Em  sua opinião a Economia Solidária é importante para o 
Desenvolvimento dos pequenos Municípios? 

(     ) Sim 

(    ) Não 

Por que_____________ 
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APÊNDICE II 

 

 

ENTREVISTA 

Este instrumento tem por objetivo a pesquisa de Mestrado em 

Desenvolvimento e Sociedade da mestranda Melania Aparecida Iora e tem sua base 

de pesquisa em um estudo de caso SICOOB Macieira desde sua implantação, 

relacionando a percepção dos associados SICOOB Macieira. 

Somos gratos pela sua participação e ressaltamos que a mesma é 

fundamental para elaboração de um instrumento que possibilite o olhar crítico das 

pessoas na importância do cooperativismo no desenvolvimento local. 

 

 

a) A cooperativa de crédito SICOOB registra considerável avanço em 

número de associados e ativos, frente às dificuldades econômicas que o país 

enfrenta nesse momento. O que atribui a esse crescimento? 

 

b) Qual a importância do SICOOB Macieira para o desenvolvimento local 

e dos munícipes? 

 

c) Quais foram as motivações do SICOOB para a abertura do Posto de 

Atendimento no município de Macieira?  

 

d) Qual sua visão sobre o cooperativismo de Crédito como promotor da 

economia solidária no desenvolvimento sócio econômico dentro do município que 

está inserida? 

 

 

e) Qual sua perspectiva de crescimento para o Posto de Atendimento 

SICOOB no ano de 2019?  
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f) Em sua opinião, a Economia Solidária é importante para o 

Desenvolvimento de pequenos municípios? 


