
COOPERATIVAS DE CRÉDITO

QUESTÕES ATUAIS 

VISÃO E POSICIONAMENTO DO 

BANCO CENTRAL DO BRASIL



• COOPERATIVAS DE CRÉDITO

São instituições financeiras reconhecidas pelo Banco Central
mas não podem ser confundidas com os bancos. Têm em
comum apenas o nome dos produtos que oferecem e os
serviços que prestam.

O maior valor das cooperativas é a pessoa do cooperado, seu
dono.

O maior valor dos bancos é o dinheiro dos clientes, pois rende
lucros ao banqueiro.



Banco Cooperativa de Crédito

Sociedade de Capital Sociedade de Pessoas

Poder proporcional a ações Voto com igual peso para todos

Deliberações concentradas
Decisões compartilhadas pelos 

associados

Administrador é um terceiro Administrador é um cooperado

BANCO  X  COOPERATIVAS DE CRÉDITO



Banco Cooperativa de Crédito

Usuário é mero cliente Usuário é o próprio dono

O relacionamento é padronizado O relacionamento é personalizado

Visam o lucro, por excelência O lucro está fora de seu objetivo

O resultado é do banqueiro E NÃO 

SE SABE PARA ONDE VAI

O resultado é distribuído entre os 

associados e FICA NA 

COMUNIDADE

BANCO  X  COOPERATIVAS DE CRÉDITO



• CRÉDITO RURAL - somente podem ser associados PF e PJ que
desenvolvem, na área de atuação da cooperativa, atividade agrícola,
pecuária ou extração de pescados.

• CRÉDITO MÚTUO - somente podem se associar grupos de profissionais
autônomos, funcionários de uma mesma empresa, categoria profissional
ou empresários (PF e PJ)

• LUZZATI - os associados eram pessoas físicas em geral, em uma
determinada base territorial, cuja admissão era precedida da indicação
por outros dois associados.

• LIVRE ADMISSÃO - atendem PF e PJ indistintamente, em uma base
territorial.

MODELOS DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO



COOPERADOS

COOPERATIVAS SINGULARES

COOPERATIVAS CENTRAIS

CONFEDERAÇÕES

ESTRUTURA DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO



As Cooperativas Singulares são instituições financeiras
resultantes da união de pessoas integrantes de segmentos
econômicos específicos ou não, que buscam a melhor maneira
de atendimento às suas necessidades financeiras.

LC 130/2009

art. 2º. As cooperativas de crédito destinam-se,
precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a
prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes
assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro

COOPERATIVAS SINGULARES



As Cooperativas Centrais prestam diversos serviços às singulares, 
entre outros: 

• Centralização dos recursos, supervisão auxiliar, intercâmbios,
educação, capacitação e treinamento profissional , adoção de
medidas corretivas, assessoria jurídica, marketing, RH, cobrança,
controles internos e risco, auditoria interna.

• LC 130/2009

• Art. 14. As cooperativas singulares de crédito poderão constituir
cooperativas centrais de crédito com o objetivo de organizar, em
comum acordo e em maior escala, os serviços econômicos e
assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos
serviços.

COOPERATIVAS CENTRAIS



• Uma Confederação de Cooperativas de Crédito atua junto
às Cooperativas Centrais de Crédito estabelecendo diretrizes
de atuação sistêmica, com vistas à organização e
estruturação do Sistema, desenvolvimento e
disponibilização de Tecnologia .

• LC 130/2009

• Art. 15. As confederações constituídas de cooperativas
centrais de crédito têm por objetivo orientar, coordenar e
executar atividades destas, nos casos em que o vulto dos
empreendimentos e a natureza das atividades
transcenderem o âmbito de capacidade ou a conveniência
de atuação das associadas.

CONFEDERAÇÕES



NO BRASIL

• 60% dos ativos estão em SISTEMAS :

SICOOB, SICREDI, UNICRED, CONFESOL, CECRED 

• 40% dos ativos estão em Cooperativas Independentes ou
solteiras

CONFEDERAÇÕES



NÚMEROS DA OCB



A VISÃO DO BACEN

5 500%



A VISÃO DO BACEN



A VISÃO DO BACEN



A VISÃO DO BACEN



A VISÃO DO BACEN



A VISÃO DO BACEN



A VISÃO DO BACEN



A VISÃO DO BACEN



A VISÃO DO BACEN



Regulador deseja o desenvolvimento do SNCC – agenda conjunta 

•Iniciativas Regulatórias concluídas ou em andamento 

•Bancos Cooperativos, Confederações de Crédito, CNAC, balanço combinado, 
cooperativas de livre admissão, estratificação... 

•Projeto Governança Cooperativa (2006/2009) – Pesquisa, Cartilha, Resolução 
3.859 

•FGCoop, em operação 

•Censo de cooperados – captura de informações (dezembro) 

•Projeto SNB (Segmentos Não Bancários), em andamento 

•Projeto da Auditoria Cooperativa (EAC), em andamento 

•GT-Governança, em andamento – atualização da pesquisa, construção de agenda 
de trabalho e revisão do marco regulatório (este no âmbito do SNB) 

A VISÃO DO BACEN



PROFISSIONALIZAÇÃO

UMA VISÃO DO FUTURO



GOVERNANÇA CORPORATIVA

É um conceito conhecido no mundo empresarial como sendo

o conjunto de processos, costumes, políticas e leis que

regulam a maneira como uma empresa é dirigida,

administrada ou controlada, considerando inclusive as

relações entre os diversos atores envolvidos e os objetivos

pelos quais a empresa se orienta.

UMA VISÃO DO FUTURO



• LC 130/2009

• Art. 5o As cooperativas de crédito com conselho de
administração podem criar diretoria executiva a ele
subordinada, na qualidade de órgão estatutário composto
por pessoas físicas associadas ou não, indicadas por aquele
conselho.

• Art. 18. da RESOLUÇÃO Nº 3.859/2010 do BACEN

• Torna obrigatória às cooperativas singulares de livre
admissão, de empresários, de pequenos empresários,
microempresários e microempreendedores.

UMA VISÃO DO FUTURO



REDUÇÃO DO NÚMERO 
DE SINGULARES 

MEDIANTE 
FUSÃO E INCORPORAÇÃO

UMA VISÃO DO FUTURO



Em contraponto à política de constituição de novas
cooperativas privilegiou-se a abertura de pontos de
atendimento pela ampliação de área de atuação de
cooperativas existentes para atender a municípios que,
antes, pensavam em constituir suas próprias cooperativas,
muitas vezes sem escala e condições econômico-financeiras
adequadas, diante dos custos de gestão e manutenção.

“A EVOLUÇÃO  DO SISTEMA COOPERATIVISTA DE CRÉDITO BRASILEIRO EM 2011”, 

Abelardo Duarte de Melo Sobrinho, Marden Marques Soares, Ênio Meinem, SICOOB -
BRASÍLIA - 2012

UMA VISÃO DO FUTURO



UNIFICAÇÃO DOS 
DIVERSOS SISTEMAS

UMA VISÃO DO FUTURO



O que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de
Crédito?

O Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)
é uma associação civil sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria, de direito privado, de
abrangência nacional, que permite recuperar os
depósitos ou créditos mantidos nas cooperativas
singulares de crédito e nos bancos cooperativos
(Bancoob e Banco Sicredi), até determinado valor, em
caso de intervenção ou liquidação extrajudicial.

http://www.bcb.gov.br/?FGCOOPFAQ

UMA VISÃO DO FUTURO



AMPLIAÇÃO DA BASE 
ALÉM DOS LIMITES 
TERRITORIAIS NAS 
COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO

UMA VISÃO DO FUTURO



AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

“A introdução da modalidade de livre admissão e de outras
modalidades a partir de 2003 reduziu o número de
cooperativas rurais que, em sua maioria, passaram a atuar
sob maior liberdade associativa, à exceção das cooperativas
vinculadas à economia familiar solidária que mantiveram
seu foco rural e, hoje, sustentam o segundo lugar dessa
modalidade no total das cooperativas brasileiras, atrás
apenas das segmentadas.”

“A EVOLUÇÃO DO SISTEMA COOPERATIVISTA DE CRÉDITO BRASILEIRO EM 2011”,

Abelardo Duarte de Melo Sobrinho, Marden Marques Soares, Ênio Meinem, SICOOB -
BRASÍLIA - 2012

UMA VISÃO DO FUTURO



LEI COMPLEMENTAR 130/2009

Art. 4o O quadro social das cooperativas de crédito,
composto de pessoas físicas e jurídicas, é definido
pela assembléia geral, com previsão no estatuto
social.

Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro social
da sociedade cooperativa de crédito pessoas jurídicas
que possam exercer concorrência com a própria
sociedade cooperativa, nem a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios bem como suas
respectivas autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes.

UMA VISÃO DO FUTURO



RESOLUÇÃO 3859 DO CMN

Art. 12. A cooperativa singular de crédito deve
estabelecer, em seu estatuto, condições de
admissão de associados em observância ao
estabelecido neste artigo.
§ 1º As condições de admissão de pessoas físicas 
devem ser definidas de acordo com os seguintes 
critérios: 
...
VI - livre admissão de associados. 

UMA VISÃO DO FUTURO



O USO DA MOEDA VIRTUAL

A tecnologia está revolucionando os meios de
pagamento ao redor do mundo.

Aos poucos a moeda eletrônica substitui a moeda
manual e o Brasil assume papel de destaque nesse
processo.

A proporção do papel moeda na economia
brasileira em relação ao PIB, cerca de 3%, é uma
das mais baixas do mundo.

UMA VISÃO DO FUTURO



A tendência é que as economias migrem para os
meios eletrônicos de liquidação de operações,
deixando de realizá-las através de papel moeda ou
mesmo através de cheques.

Isso se deve ao custo envolvendo ambas as formas
de operação.

Uma transação eletrônica custa o equivalente a um
terço de uma operação utilizando papel.

UMA VISÃO DO FUTURO



Entre 2001 e 2007 houve redução de 64% do uso
de cheques nas transações sem uso de dinheiro
manual no Brasil.

As formas de pagamento no varejo que mais
cresceram foram os cartões de débito e de crédito:
Brasil (110%).

(“Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil” - Banco Central do Brasil)

UMA VISÃO DO FUTURO



A PRIORIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS

UMA VISÃO DO FUTURO



UMA VISÃO DO FUTURO

A redução na taxa de juros pelo sistema financeiro
acarretou significativa redução do spreed bancário,
aumento da oferta de crédito e da concorrência.

As Cooperativas de Crédito, assim como as demais
instituições financeiras, imediatamente procuraram suprir a
queda de seu faturamento com a concessão de crédito,
buscado atender seu público com a diversificação de
produtos e serviços, tais como cobrança, seguros,
consórcios, previdência, cartões de crédito e débito,
internet banking, DDA, etc.



Sociedades Garantidoras de Crédito - SGC 

Assunto relativamente novo no Brasil e, por isso, a
legislação específica ainda está em construção.

UMA VISÃO DO FUTURO



Artigo 60-A da Lei Geral das MPEs (LC nº 123/06), incluído pela Lei
Complementar nº 127, de 2007

“Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito
pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das
microempresas e empresas de pequeno porte a crédito e demais
serviços das instituições financeiras, o qual, na forma de
regulamento, proporcionará a elas tratamento diferenciado,
favorecido e simplificado, sem prejuízo de atendimento a outros
públicos-alvo.

Parágrafo Único. O Sistema Nacional de Garantias de Crédito
integrará o Sistema Financeiro Nacional.”

UMA VISÃO DO FUTURO



OBJETO SOCIAL:

Assessoria técnica financeira aos associados

Conceder aval ou fiança aos associados, complementar
garantias nas operações de crédito junto do sistema
financeiro

UMA VISÃO DO FUTURO



QUADRO SOCIAL

ASSOCIADOS
Empresas privadas

APOIADORES
Entidades empresariais
Empresas públicas
Outros

UMA VISÃO DO FUTURO



MISSÃO

Promover a competitividade e desenvolvimento das
empresas associadas mediante assessoria financeira e
acesso ao crédito.

UMA VISÃO DO FUTURO



O SICOOB



O SICOOB



O SICOOB



O SICOOB



Conta-Corrente;

Débito Automático;

Cartão Múltiplo (débito e crédito) com chip;

Cobrança: Emissão de Boletos;

Internet Banking: Emissões de DOC e TED, Pagamento e

Agendamento de Contas e DDA (Débito Direto Autorizado);

Consulta e operações via internet e através do I-phone, I-pad e

iPod Touch;

Capitalização;

PRODUTOS E SERVIÇOS DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICOOB



Poupança;

Linhas de Crédito e Aplicações Financeiras com taxas

diferenciadas;

Domicílio Bancário (Redecard e Cielo);

Empréstimos Consignados;

Seguros ;

Consórcios;

Previdência privada.

PRODUTOS E SERVIÇOS DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICOOB



Foi constituída em 09 de março de 1957; construiu sua sede

própria em 1.964;

Atuou como LUZZATI durante 40 anos e atualmente é LIVRE

ADMISSÃO (única na Grande São Paulo)

Na AGE de janeiro/2010 a razão social COOPERATIVA DE

CRÉDITO DE GUARULHOS foi alterada para COOPERATIVA

DE ECONOMIA E CRÉDITO DA SERRA DA CANTAREIRA e em

junho/2012 para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO DA SERRA DA CANTAREIRA –

SICOOB CANTAREIRA

Possui cerca de 4000 associados

O SICOOB EM GUARULHOS



Hugo Mesquita
Presidente do Conselho de Administração
hugo.mesquita@sicoobcantareira.com.br

R. Felício Marcondes, 240 – Centro 
CEP 07010-030 - Guarulhos/SP 
Telefone: (11) 2087.6750 - Fax: (11) 2087.6756
www.sicoobcantareira.com.br 

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

mailto:hugo.mesquita@sicoobcantareira.com.br
http://www.sicoobcantareira.com.br/

