
CASOS REAIS • Caderno Temático Capítulo 4

125www.akatu.org.br

Donos do próprio dinheiro
Os associados das cooperativas de crédito são também os
proprietários da empresa e conseguem empréstimos e serviços
com taxas mais baratas 

Procura uma alternativa de crédito mais barata? Que tal ser dono do banco? É mais ou
menos assim que funcionam as cooperativas de crédito, associações formadas por pessoas
que são ao mesmo tempo beneficiárias e  proprietárias do negócio. De acordo com as regras
do Banco Central, as cooperativas em regiões com mais de 100.000 habitantes só podem ser
formadas por pessoas que pertençam à mesma categoria profissional. Em locais com
população abaixo desse limite, a associação é livre, desde que sejam respeitadas as várias
normas impostas pelo Banco.

Existem hoje no Brasil cerca de 1100 cooperativas de crédito, que reúnem 2,3 milhões de
participantes. “A vantagem das cooperativas é que os lucros revertem para os próprios
associados”, afirma Vitor Martos, gerente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Profissionais
da Área da Saúde de São Paulo. Dessa forma, quanto mais a cooperativa cresce, mais recursos
ficam disponíveis aos seus sócios. Por isso, os critérios para a concessão de crédito são
rigorosos, o que faz com que a inadimplência diminua e as taxas de juros sejam menores.
Além disso, as taxas cobradas pelos vários serviços — como cartões de crédito — são mais
baixas do que a média do mercado. Outra característica das cooperativas é que elas não
funcionam sozinhas, pois estão reunidas em centrais regionais e em federações nacionais, o
que as ajuda a garantir o cumprimento de todas as normas exigidas pelo Banco Central.

Para se filiar a uma cooperativa de crédito, você precisa saber quais são as da sua categoria
profissional existentes na sua região — geralmente estão vinculadas a sindicatos. Em cidades
com menos de 100.000 habitantes, não há necessidade do vínculo profissional. Caso você não
conheça nenhuma da qual possa participar, procure nos sistemas que reúnem as cooperativas
de crédito em nível nacional, como o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), o Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) e o Sistema Unicred. Outra opção, mais trabalhosa
mas também possível, é criar uma nova cooperativa. Este é um processo bastante complicado,
que envolve formação de capital, estudo de viabilidade econômica e aprovação pelo
Banco Central, mas que vale a pena encarar se houver um grupo de pessoas suficientemente
interessadas, e se puderem ser atendidas as normas legais. Para saber mais detalhes, consulte
os links indicados abaixo.

Para saber mais
• Legislação e informações sobre cooperativas de crédito no site do Banco Central:

www.bcb.gov.br/?sfncoocred

• Site do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob): www.sicoob.com.br

• Site do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi): www.sicredi.com.br

• Site do Sistema Unicred: www.unicred.com.br

• Informações sobre cooperativas de crédito no site do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas): www.sebrae.com.br/br/parasuaempresa/cooperativismodecredito.asp.

• Em uma cooperativa
de crédito, os próprios
associados são os
donos da empresa, que
não tem fins lucrativos.

• As taxas de juros
cobradas nos
empréstimos, assim
como as taxas sobre
serviços como cartões
de crédito, são
geralmente mais
baratas do que
nos bancos.

• Há 1100 cooperativas
de crédito no Brasil,
reunindo 2,3 milhões
de pessoas associadas
em todo o país.

• As maiores federações
de cooperativas de
crédito no Brasil são
o Sicoob (1,2 milhão
de associados), o
Sicredi (900 mil
associados) e a Unicred
(111 mil associados).
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