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RESUMO 

Este estudo, em linhas gerais, analisa questões relativas às relações entre Estado e 
sociedade em processos de implementação de políticas públicas no Brasil, tomando 
como foco da análise o processo que resultou na política de inclusão financeira. O 
objetivo que orienta o desenvolvimento da pesquisa diz respeito ao papel 
desempenhado por atores posicionados na esfera não estatal, particularmente as 
Cooperativas de Crédito, em processos de implementação de políticas públicas e, 
principalmente, como estes atores se relacionam com atores posicionados na esfera 
estatal, especialmente na coordenação da política pública. Visando dar suporte 
teórico para a pesquisa, foi realizado um levantamento de literatura sobre políticas 
públicas, o processo de implementação e seus atores, a política de inclusão 
financeira e sobre o cooperativismo de crédito. Em seguida recorreu-se ao enfoque 
proposto por Subirats et al. (2012) para analisar como ocorrem as relações entre 
cooperativas de crédito, enquanto atores implementadores da política de inclusão 
financeira e os atores governamentais coordenadores dessa política, principalmente 
o Banco Central do Brasil. Através de tal abordagem, analisou-se o conteúdo da 
política, os atores com seus valores, ideias e interesses, os recursos que mobilizam 
e as regras institucionais que os envolvem e como esses elementos influenciam nas 
relações estabelecidas entre os atores. Para tanto, utilizou-se de pesquisa 
documental e entrevista semiestruturada para coleta de dados, cujos conteúdos 
foram analisados com o auxílio do software Atlas Ti. Observou-se que o processo de 
implementação da política de inclusão financeira é influenciado por esses 
elementos, que motivam e condicionam as relações. As conclusões do estudo 
apontam para o fato de que as cooperativas envolvidas no processo têm sucesso 
em influenciar de forma efetiva a implementação da política pública e que as 
relações mantidas entre elas e o Banco Central do Brasil ocorrem em forma de 
cooperação, que só acontece devido ao fato de existir um consenso entre eles sobre 
o problema público enfrentado, de terem valores e interesses comuns diante da 
política de inclusão financeira, de mobilizarem recursos de forma autônoma e, em 
determinadas situações, por meio de negociação, bem como por manter diálogos e 
debates constantes com relação às normas institucionais que os envolvem. As 
relações entre esses atores no processo de implementação da política de inclusão 
financeira passaram por um longo período de reflexões e debates, que se mantém 
de forma constante até os dias atuais, fortalecendo assim a cooperação existente 
entre eles. 

Palavras- Chave : Implementação de Política Pública. Inclusão Financeira. Atores. 
Cooperativas de Crédito. Relações e Interações. 
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ABSTRACT 

This study, in general terms, analyzes issues connected to relations between State 
and society in public policy implementation processes in Brazil, focusing on process 
that resulted in policy of financial inclusion. The objective that guides development of 
research refers to the role played by actors located in non-state sphere, particularly 
Credit Cooperatives, in processes of public policies implementation and, mainly, how 
these actors relate to actors positioned in state sphere, particularaly in public policy 
coordination. Looking for providing theoretical support for the research, a literature 
survey was carried out on public policies, implementation process and its actors, the 
policy of financial inclusion and on credit cooperativism. Then, the approach 
proposed by Subirats et al. (2012) in order to analyze relationship between credit 
cooperatives, as actors who implement financial inclusion policy and governmental 
actors coordinating this policy, in particular Brazilian Central Bank. Through this 
approach,  the policy content was analyzed,  actors with their values, ideas and 
interests, the resources they mobilize and  institutional rules that surround them, and 
how these elements influence relations established between the actors. Therefore, it 
was used documentary research and semi-structured interview for data collection, 
which contents were analyzed with the help of Atlas TI Software. It was observed that 
the process of implementing financial inclusion policy is influenced by these 
elements, which motivate and condition relationships. Conclusions of the study point 
that  cooperatives involved in process effectively succeed in influencing public policy 
implementation and that relations between them and Brazilian Central Bank occur in 
cooperation way, which is only due to the fact that exists consensus among them 
about public problem faced, of common values and interests in face of  financial 
inclusion policy, mobilizing resources autonomously and, in certain situations, 
through negotiation, also with dialogues and discussions on institutional norms that 
involve them. Relationships between these actors in process of implementing  
financial inclusion policy went through a long period of reflections and debates, which 
have continued constantly until present day, thus strengthening existing cooperation 
between them. 

Keywords : Public Policy Implementation. Financial Inclusion. Actors. Credit 
Cooperatives. Relationships and Interactions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Política pública se constitui como um conjunto de ações e intervenções, do Estado e 

da sociedade, orientadas não apenas a garantir a ordem e a segurança social, mas 

também a prover serviços destinados a diminuir as desigualdades sociais, promover 

o desenvolvimento econômico, lidar com as questões e problemas ambientais. Por 

sua própria natureza, está relacionada à mobilização de esforços e recursos na 

tentativa de solucionar problemas considerados públicos, afetando assim todos os 

membros de uma sociedade, mesmo de forma indireta.  

Um tema de destacada importância nos meios acadêmicos e no debate sobre 

políticas públicas, nos últimos anos, é a questão da exclusão financeira como um 

problema social e econômico de grande abrangência, que afeta uma grande parte 

da população. O processo de inclusão financeira vem sendo discutido como um 

conjunto de ações voltado para a prestação de serviços financeiros adequados e 

sustentáveis para a população de baixa renda, tradicionalmente excluída do sistema 

financeiro tradicional, com a utilização de produtos, processos e gestão 

diferenciados. Na prática, significa permitir acesso a mecanismos tais quais 

contribuam para a qualidade de vida, desenvolvimento humano e social. Tais 

serviços envolvem não apenas o microcrédito, mas também outros serviços 

financeiros, como os serviços de micro seguro e micro poupança, por exemplo 

(CACCIAMALI; CHAHAD; TATEI, 2008).  

No Brasil, a inclusão financeira ainda não é formalizada como uma política nacional. 

No entanto, existem diversas ações e programas instituídos neste âmbito, que juntos 

formam um projeto desenvolvido para a promoção da inclusão financeira no Brasil. A 

inclusão financeira, portanto, conta com projetos que visam inserir a camada mais 

pobre da população na utilização de serviços financeiro, como o projeto para 

bancarização, poupança, seguro, educação financeira, projeto moedas sociais, 

programa cidadania financeira, além do programa nacional do microcrédito produtivo 

orientado, sendo este o projeto com maior força dentro do tema. Neste trabalho, 

esse conjunto de ações e programas será chamado de Política Nacional de Inclusão 

Financeira, uma vez que o próprio governo e os órgãos envolvidos o denominam 

desta forma, mesmo não existindo uma formalização como uma política. 



16 

 

 

No contexto da Política Nacional de Inclusão Financeira e de microfinanças, 

consequentemente, o microcrédito tem sido a atividade mais importante, atuando na 

concessão de empréstimos relativamente de pequeno valor, para atividade 

produtiva, que gere emprego e renda. Segundo Soares e Melo Sobrinho (2008), 

atividade de microcrédito é definida como aquela que, no contexto das 

microfinanças, dedica-se a prestar esses serviços exclusivamente a pessoas físicas 

e jurídicas empreendedoras de pequeno porte, diferenciando-se dos demais tipos de 

atividade microfinanceira também pela metodologia utilizada, bastante diferente 

daquela adotada para as operações de crédito tradicionais. É entendida como 

principal atividade do setor de microfinanças pela importância para as políticas 

públicas de superação da pobreza e também pela geração de trabalho e renda.  

Assim, o microcrédito é um programa nacional, abordado não como tema 

exclusivamente econômico, mas como um programa governamental que representa 

um projeto de caráter social implantado via mercado financeiro. Representa 

importante instrumento de inclusão financeira e desenvolvimento econômico e 

social, e o Governo Federal vem, nos últimos anos, produzindo uma série de 

incentivos para massificação desse tipo de crédito no país (BCB, 2014). 

Para colocar esse programa em prática e todos os outros projetos inseridos na 

Política Nacional de Inclusão Financeira, o governo busca solidificar um processo de 

implementação que contribua para o alcance dos objetivos. A implementação de 

uma política pública é constituída pelo planejamento e organização do aparelho 

administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos 

necessários para sua execução. Trata-se de um conjunto de ações e decisões para 

por em prática a elaboração de todos os planos, programas e projetos que 

permitirão executar a política pública. Refere-se à execução de objetivos 

específicos, à tradução, na prática, das políticas que emergem do complexo 

processo decisório.  

Na Política de Inclusão Financeira, as entidades ou Instituições de Microfinanças 

(IMFs) são consideradas os agentes implementadores, ou seja, os canais de acesso 

que fazem com que a política pública chegue ao seu público-alvo, buscando o 

atendimento dos objetivos da política. Tais instituições são entendidas como aquelas 

pertencentes ao mercado financeiro, especializadas em prestar serviços de 
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microfinanças, sendo constituídas na forma de Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), 

Cooperativas de Crédito, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à 

Empresa de Pequeno Porte (SCMEPPs), fundos públicos, além de bancos 

comerciais públicos e privados (SOARES; MELO SOBRINHO, 2008). 

Dentre os agentes implementadores, as cooperativas de crédito são de singular 

importância, na medida em que promovem a aplicação de recursos privados e 

assume os correspondentes riscos em favor da própria comunidade onde se 

desenvolve. Por representar iniciativas dos próprios cidadãos, contribui de forma 

relevante para o desenvolvimento local sustentável, especialmente nos aspectos de 

formação de poupança e de financiamento de iniciativas empresariais que trazem 

benefícios evidentes em termos de geração de empregos e de distribuição de renda 

(idem, ibidem). Dessa forma, as cooperativas de crédito visam atender demandas 

por créditos destinados às atividades produtivas, que, somadas às iniciativas 

voltadas para estímulo ao empreendedorismo, tentam manter os empregos nas 

pequenas comunidades e ofertar serviços financeiros mais adequados às 

necessidades locais. Tem-se mostrado, assim, como um dos principais atores na 

implementação da Política Nacional de Inclusão Financeira, pelo volume de serviços 

ofertados nos últimos anos e, por este motivo, será o foco deste trabalho. 

As cooperativas de crédito representam uma modalidade de atores, os não estatais, 

participando das políticas públicas. Atualmente, a concepção de uma política pública 

não envolve apenas a presença de atores estatais ou governamentais; envolve 

também a atuação de outros atores, tanto na formulação quanto na execução e 

implementação de políticas públicas. Lotta (2010, p. 33) ressalta essa questão, 

considerando que “as políticas públicas são realizadas a partir da interação de 

diversos atores que transformam os processos, ou seja, parte de uma análise da 

dinâmica interativa que há por trás das políticas públicas.” Os atores, segundo 

Secchi (2014), são todos os indivíduos, grupos ou organizações que desempenham 

um papel na política, tendo a capacidade de influenciar, direta ou indiretamente, o 

conteúdo e o resultado de uma política pública. 

Faz-se necessário, portanto, buscar um melhor entendimento da atuação das 

cooperativas de crédito como agente implementador da política ou canal de 
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viabilização dos serviços voltados para a inclusão financeira, de forma a subsidiar o 

aprimoramento de modelos de negócio e políticas públicas. Nesse sentido, esse 

trabalho tem como finalidade realizar uma análise das Cooperativas de Crédito, nas 

suas atividades microfinanceiras, e da sua atuação na política de inclusão financeira 

no Brasil. Assim, pode-se considerar que esta pesquisa tem como objetivo geral 

analisar a atuação das cooperativas de crédito, enquanto atores não estatais, no 

processo de implementação da Política Nacional de Inclusão Financeira, observando 

o processo de interação e as relações estabelecidas com atores estatais, gestores 

dessa política pública. Para atender tal objetivo fez-se necessário: a) descrever a 

Política Nacional de Inclusão Financeira; b) verificar o papel que as Cooperativas de 

Crédito representam na política pública de Inclusão Financeira e combate à pobreza, 

observando a importância da sua participação no processo de implementação; c) 

analisar como se relacionam as cooperativas de crédito e os 

coordenadores/gestores da política, em torno do conteúdo da política, das ideias, 

valores e interesses, dos recursos que mobilizam entre eles, bem como das normas 

institucionais que os envolvem na política; e d) analisar como se caracterizam tais 

interações e relações estabelecidas entre as cooperativas de crédito, enquanto 

atores não estatais atuando na implementação e os demais atores estatais gestores 

da política nacional de inclusão financeira. 

As cooperativas de crédito são, em sua gênese, imbuídas também de valores e 

objetivos de natureza social, transcendendo o caráter financeiro das suas atividades. 

Portanto, merecem essa análise de forma ainda mais especial, pois são 

organizações sem fins lucrativos que visam também o desempenho social, 

diferentes das instituições financeiras tradicionais como os bancos privados, que 

atribuem maior peso ao desempenho financeiro. São instituições de microfinanças 

que dão acesso a serviços financeiros, contudo atores não-estatais atuando na 

política nacional de inclusão financeira como agente implementador.  

Diante dessas características singulares das cooperativas de crédito, principalmente 

a de ser um ator não estatal implementando uma política pública, a pergunta de 

pesquisa consiste em: Como ocorre o processo de relação e interação entre as 

cooperativas de crédito e os gestores responsáveis pela Política Nacional de 

Inclusão Financeira? A justificativa para a escolha dessa pergunta é buscar 
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compreender como ocorre a participação de atores não estatais, as cooperativas de 

crédito, no processo de implementação da Política Nacional de Inclusão Financeira, 

observando as relações e interações estabelecidas com atores estatais, gestores 

dessa política pública. Ao realizar um levantamento teórico sobre a fase de 

implementação, pôde ser percebido que estudos sobre esse tipo de interação, 

estabelecida entre atores estatais e não estatais, não é comum na área de políticas 

públicas, uma vez que na maioria delas os atores implementadores fazem parte da 

própria burocracia estatal. 

As contribuições que esta pesquisa poderá trazer ao campo de políticas públicas 

estão relacionadas ao olhar para a implementação como um processo de interação 

entre o público e o privado. Portanto, traz como pressuposto que a implementação 

de uma política não é apenas uma prática executada pelos agentes de 

implementação de forma operacional, mas sim um processo complexo norteado pela 

relação e interação que se estabelece entre os atores no decorrer de toda a 

implementação. De forma mais abrangente, essa pesquisa visa analisar questões 

relativas às relações entre Estado e sociedade em processos de implementação de 

políticas públicas no Brasil, tomando como foco de análise o processo que resulta na 

implementação da política de inclusão financeira. São dois conjuntos de indagações 

que orientam o desenvolvimento da pesquisa.  O primeiro diz respeito ao papel 

desempenhado por atores não estatais, em processos de implementação de 

políticas públicas, e o segundo, a forma como esses atores se relacionam com 

atores participantes da esfera estatal e os fatores que exercem influência nessas 

relações. 

A pergunta aqui formulada traz interesse e justifica a dedicação de estudos 

acadêmicos para respondê-la, pois, ao analisar a literatura sobre implementação, 

observa-se a existência de lacunas, sendo possível identificar dois potenciais 

analíticos que incorporam novas dimensões. O primeiro é a presença de novos 

atores participando das políticas públicas, principalmente do seu processo de 

implementação, buscando compreender o processo de interação e as relações que 

acontecem entre diversos atores, burocratas ou não, ao longo de uma cadeia de 

atividades e relações. Outra lacuna está no fato de que o foco dos estudos em 

políticas públicas reside mais na esfera governamental e não em outras entidades, 
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setores ou instituições que afetam direta ou indiretamente a implementação. Assim, 

este estudo enquadra-se nessa lacuna da literatura, buscando avançar no que diz 

respeito à incorporação de outros atores às análises de implementação de políticas 

públicas, considerando os processos de interação, bem como as relações dos 

diversos atores, estatais e não estatais, inseridos na implementação.  

Por isso, entende-se que a presente pesquisa é, além de justificável, bastante 

necessária para que se possa compreender melhor o processo de implementação 

de políticas públicas, a participação cada vez maior de atores não estatais nesse 

processo, bem como as relações e interações que ocorrem entre esses atores e o 

Estado para que uma política possa ser bem conduzida e atingir seus objetivos. 

Portanto, para responder a pergunta da pesquisa e atingir seus objetivos, este 

trabalho foi dividido em sete seções, além desta introdução, com temas julgados 

fundamentais para o entendimento da pesquisa em si. A seção 1 traz uma 

conceituação do tema políticas públicas, do ciclo de políticas públicas, seu processo 

e suas tipologias. A seção 2 trata especificamente sobre uma das fases do ciclo da 

política pública, a implementação, que é o momento foco desta pesquisa, abordando 

suas linhas de pesquisa. A seção 3 aborda sobre os atores das políticas públicas, 

mais especificamente na fase de implementação, bem como aborda sobre o 

processo de relação e interação entre os atores envolvidos na implementação de 

uma política pública. Na seção 4 é feito um panorama geral sobre a inclusão 

financeira e como a política de inclusão financeira veio se desenvolvendo no Brasil. 

A seção 5 traz definições, um breve histórico e o panorama atual do cooperativismo 

de crédito no Brasil e no mundo. A seção 6 traz uma descrição sobre o modelo 

teórico conceitual utilizado para a realização da análise empírica da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos utilizados. Já na seção 7 consta a análise da 

pesquisa, realizada com base no modelo de Subirats et al (2012), a partir das 

entrevistas com atores do setor cooperativista e atores governamentais. Por fim, 

estão as Considerações Finais deste estudo seguidas das Referências utilizadas no 

decorrer do trabalho e dos Anexos. 
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1 POLÍTICA PÚBLICA: CONCEITO, PROCESSO E ANÁLISE 

 

Nesta seção será abordada como a literatura tem discutido o processo de política 

pública. De forma mais específica, primeiramente pretende-se discorrer sobre como 

os diversos autores da área conceituam política pública e as diferentes tipologias 

sobre elas. Em um segundo momento, fazem-se algumas considerações sobre o 

processo ou ciclo de política pública e de suas fases. Ao final da seção, será tratado 

em linhas mais gerais sobre a análise de política pública. Esse panorama geral 

sobre política pública apresentado nesta seção é importante, pois possibilitará situar 

a pesquisa que se pretende realizar, uma vez que o foco do estudo está na 

implementação que é uma das fases ou momento da política pública. 

 

1.1 O CONCEITO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

O processo de política pública tem sido visto como uma forma moderna de lidar com 

as incertezas decorrentes das rápidas mudanças e transformações do contexto 

econômico e social. Em dado momento, a sociedade percebeu que a burocracia 

estatal não deveria apenas garantir a ordem e a segurança social, mas também 

prover serviços destinados a diminuir as desigualdades sociais e promover o 

crescimento econômico, e então a política pública passou a ser considerada uma 

ação necessária e de extrema importância. Saravia (2006) coloca que as ações de 

políticas públicas começam com os esforços de alguns países europeus, do Japão, 

dos Estados Unidos e do Canadá na tentativa de responder, de forma mais eficiente, 

às demandas e necessidades sociais, e na América Latina, o Chile aplica critérios e 

técnicas de política pública em algumas áreas de ação governamental, 

particularmente no que diz respeito à coordenação central das políticas. Já em 

outros países, segundo o autor, com exceção de algum setor específico, as políticas 

públicas são mero discurso político e tecnocrático.  
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Até a década de 1930, as atividades públicas se limitavam à produção de legislação 

e à sua aplicação ocasional por tribunais para dirimir litígios. A partir dessa década, 

houve um aumento considerável dos esforços do serviço público voltados ao 

planejamento e execução de intervenções para tentar resolver problemas coletivos 

concretos nos mais variados âmbitos da sociedade. E foi neste Estado 

intervencionista que teve origem a concepção de política pública (PROCOPIUCK, 

2013). 

No campo de estudo, Souza (2006, p. 23) considera que a área de políticas públicas 

contou com quatro grandes “pais” fundadores, sendo eles Laswell, Simon, Lindblom 

e Easton. Cada um deles, segundo a autora, deu as respectivas contribuições aos 

avanços nos estudos da área: 

Lasswell (1936), ainda nos anos 30, introduziu a expressão policy analysis no campo 

de estudos, para caracterizar a análise de política pública como forma de conciliar 

conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos governos e 

também como forma de estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de 

interesse e governo. Nesta perspectiva, as ações do governo seriam analisadas pelo 

conhecimento acadêmico, que detém capacidade de avaliação, e apresentados aos 

grupos de interesses de determinada política pública. 

Simon (1957) mencionou sobre o conceito de racionalidade limitada, que também 

envolvem os decisores públicos (policy makers), argumentando, todavia, que a 

limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Para 

Simon, a racionalidade sempre é limitada e isso se deve a certos problemas. Tais 

problemas, que limitam a racionalidade, estão vinculados à informação incompleta 

ou imperfeita, o tempo para a tomada de decisão, o autointeresse dos decisores, 

etc. No entanto, a racionalidade, segundo Simon, pode ser maximizada até um 

ponto satisfatório por meio da criação de estruturas (conjunto de regras e incentivos) 

que enquadrem o comportamento dos atores e modele esse comportamento na 

direção dos resultados desejados. Além de minimizar a limitação da racionalidade, a 

estrutura poderia impedir, inclusive, a busca de maximização de interesses próprios. 
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Lindblom (1959; 1979), considerado por Souza (2006) como o terceiro pai fundador 

da área de políticas públicas, questionou a ênfase no racionalismo introduzido por 

Laswell e Simon e propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à 

análise de políticas públicas. Tais variáveis estão relacionadas com as relações de 

poder e a integração entre as diferentes fases do processo decisório, o que não teria 

necessariamente um fim ou um princípio. Considera que as políticas públicas 

precisariam incorporar outros elementos à sua formulação e à sua análise, além das 

questões de racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos 

partidos e dos grupos de interesse. 

O quarto pai fundador, considerado por Souza (2006), Easton (1965), contribuiu para 

a área de estudos de política pública ao defini-la como um sistema. Ao definir 

política pública como um sistema, estava considerando a existência de uma relação 

entre sua formulação, o ambiente que a circunda e seus resultados. Segundo Souza 

(2006), Easton coloca que as políticas públicas recebem inputs dos partidos 

políticos, da mídia e dos grupos de interesse, que influenciam diretamente seus 

resultados e efeitos. 

Na mesma perspectiva de Easton, Frey (2000) coloca que existe um elevado grau 

de influência das estruturas políticas (polity) e dos processos de negociação política 

(politics) sobre o resultado material concreto da política pública (policy). Elas se 

influenciam de forma recíproca e permanente. Para o autor, essas três dimensões 

fundamentais articulam os esforços investigativos no campo de estudos. A polity, ou 

dimensão institucional, refere-se à ordem jurídica e à estrutura institucional do 

sistema político-administrativo. A politics, ou dimensão processual, refere-se ao 

processo político, aos conflitos existentes e à articulação de interesses, bem como 

às decisões de distribuição e imposição de objetivos. Já a policy, ou dimensão 

material, é referente aos conteúdos concretos dos programas e decisões políticas e 

seus problemas técnicos. 

Segundo Farah (2011), a partir dos anos 80, os estudos sobre políticas públicas 

passam a incorporar questões novas no cenário brasileiro, derivadas da presença de 

outros atores no cenário político, reivindicando participação no processo decisório 

relativo às políticas públicas. Com isso, temas como movimentos sociais, 
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participação, legitimidade e estudos de impacto privilegiando aspectos relativos à 

equidade passam a integrar os estudos e publicações da área. A partir de 1985, 

também ganham importância na área os estudos sobre financiamento de políticas 

sociais e sobre controle social de políticas públicas. 

A política pública é definida por Secchi (2014, p. 01) de forma bastante simples. 

Coloca que as “políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo 

simbólico de decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas 

decisões”. Saravia (2006) apresenta uma perspectiva interessante, que 

complementa Secchi, ao colocar que se trata de um fluxo de decisões públicas, 

orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a 

modificar a realidade. Decisões essas condicionadas pelo próprio fluxo e pelas 

reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como pelos 

valores, ideias e visões dos que adotam ou influem na decisão. De acordo com o 

autor, é possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, 

todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do 

processo. Ainda acrescenta que a política pública é um sistema de decisões 

públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a 

manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da 

definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos 

necessários para atingir os objetivos estabelecidos. Perante esta visão, a decisão 

pública de omissão ou a não interferência diante de um determinado problema ou 

contexto social também é considerada uma forma de fazer política pública. Neste 

mesmo sentido, a introdução de desequilíbrios sociais, em vez de ações que visam 

a manutenção do equilíbrio, também é considerada como política pública. 

Nessa mesma perspectiva, a definição de políticas públicas colocada por Dye 

descreve-a como tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer (HOWLETT 

et al., 2013). Essa definição contém três pontos centrais para estudar política pública 

como um processo aplicado de resolução de problemas e sua definição traz para o 

primeiro plano em sua análise a ideia de decisões governamentais conscientes e 

deliberadas. Primeiro, especifica que o agente primário da política pública é um 

governo, pois os governos têm um papel especial na política pública por força de 

sua capacidade de tomar decisões oficiais em nome dos cidadãos. Segundo, 
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destaca o fato de que a política pública envolve uma decisão fundamental por parte 

dos governos de fazer ou de não fazer alguma coisa a respeito de um problema e 

que esta decisão é tomada pelos políticos eleitos e outros funcionários oficiais. 

Essas decisões de não fazer também precisam ser deliberadas e são consideradas 

como decisões políticas. Terceiro, ressalta o fato de que a política pública é uma 

determinação consciente de um governo, ou seja, as ações de decisões do governo 

muitas vezes produzem efeitos não intencionais, considerados como subprodutos 

inesperados da política pública, em alguns casos benéficos e em outros não (como o 

comércio clandestino de remédios devido a uma política pública que proíbe o 

comércio regular). (HOWLETT et al., 2013).  

Segundo Howlett et al. (2013) políticas públicas são ações intencionais de governos 

que contêm algum ou alguns objetivos articulados, por mais que esses objetivos 

tenham sido precariamente identificados, justificados e formulados. Assim como 

contêm alguns meios para alcançá-los, independentemente de quão bem ou mal 

interligados estejam esses meios ao(s) objetivo(s). O que os autores querem fixar é 

que mesmo uma política mal formulada, com objetivos mal definidos e sem uma 

estratégia de alcance não deixa de ser uma política pública se a intenção é a de 

solucionar um problema público. 

Como menciona Procopiuck (2013), uma política pública está situada em torno de 

uma situação-problema ou problema público, para o qual busca uma solução. 

Portanto, alguns componentes podem ser considerados como indispensáveis para 

uma boa atuação da política rumo a seus objetivos:  

• uma agenda que define os contornos, os envolvidos e as estratégias 
para enfrentar a situação-problema; 

• Atores que apresentam, interpretam e respondem a situação-problema; 

• Recursos que são afetados pela situação-problema; 

• Instituições que lidam com a situação-problema; e 

• Níveis de governo encarregados de conduzirem a situação-problema. 
(PROCOPIUCK, 2013, p. 141). 
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Ao colocar esses componentes, o autor procura reforçar que uma política pública 

ganha identidade a partir de um conjunto de decisões que definem e instituem 

normas e regras que irão pautar comportamentos e ações tanto de instituições como 

de atores, estatais e sociais, individuais e coletivos, visando a geração de resultados 

destinados à solução de uma situação-problema que deu origem à necessidade da 

própria política em questão. 

Souza (2006, p. 26) resume política pública como “o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação 

(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 

dessas ações (variável dependente)”. Sintetiza alguns elementos considerados por 

ela como elementos principais de políticas públicas: 

• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer 
e o que, de fato, faz. 

• A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe 
a participantes formais, já que os informais são também importantes. 

• A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

• A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 
alcançados. 

• A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política 
de longo prazo.  

• A política pública envolve processos subseqüentes após sua decisão e 
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 
avaliação (SOUZA, 2006, p. 36). 

 
Parada (2006) complementa os elementos colocados por Souza, dizendo que uma 

política pública de excelência corresponde a: 

• cursos de ação e fluxos de informação; 

• relacionados com um objetivo público definido em forma democrática; 

• estes cursos de ação e fluxos de informação são desenvolvidos pelo setor 

público e, frequentemente, com a participação da comunidade e do setor 

privado; 
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• uma política pública de qualidade incluirá orientações ou conteúdos, 

instrumentos ou mecanismos, definições ou modificações institucionais, e a 

previsão de seus resultados; 

• uma política pública de excelência é a que, a partir de valores, planta 

objetivos políticos claros e define da melhor forma os temas técnicos. Estes 

últimos não podem substituir a política, mas a complementá-la para dar-lhe 

forma. 

Indo além do resumo citado por Souza e considerando esses elementos, uma 

política pública perante a abordagem estadista pode ser compreendida, então, como 

o conjunto de ações e intervenções do Estado, orientadas para a geração de 

impactos nas relações sociais, com o intuito não apenas de garantir a ordem e a 

segurança social, mas também prover serviços destinados a diminuir as 

desigualdades sociais e promover o crescimento econômico. Alguns elementos 

podem então caracterizar uma política pública, como sendo um conjunto de ações 

ou medidas concretas, inseridas em um quadro geral de ação pública, que tenha 

uma destinação certa ou um público-alvo definido, com decisões de formas de 

alocação de recursos e com metas e objetivos definidos em função de normas e de 

valores. 

Secchi (2014) coloca, além da abordagem estadista, a existência da abordagem 

multicêntrica que no estabelecimento de políticas públicas. Diferente da abordagem 

estadista, que considera as políticas públicas como monopólio de atores estatais, a 

abordagem multicêntrica considera a atuação de organizações privadas, 

organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas 

públicas, juntamente com os atores estatais, sendo protagonistas no 

estabelecimento das políticas públicas. De acordo com a abordagem multicêntrica, 

“a essência conceitual de políticas públicas é o problema público” (SECCHI, 2014, p. 

5), ou seja, uma política pública surge com o propósito de buscar solucionar um 

problema que é considerado como público. Para o autor, se o tomador de decisão 

tem personalidade jurídica estatal ou não estatal, não é o que define se uma política 

é ou não pública, mas sim a sua intenção de responder a um problema público. São 

os contornos da definição de um problema público que dão à política o adjetivo de 

"pública".  
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Nesse mesmo sentido, marcando a presença de atores não estatais, Subirats et al. 

(2012) definem a política pública como um conjunto encadeado de decisões e de 

ações, resultado das interações estruturadas entre diferentes atores, públicos e 

privados, que, por diversas razões, estão envolvidos no surgimento, na formulação e 

na resolução de um problema politicamente definido como público. Knoepfel et al. 

(2007) contribuem no mesmo sentido, colocando que uma política pública é definida 

como um conjunto de decisões ou ações intencionalmente coerentes, tomadas por 

diferentes atores, públicos e ocasionalmente privados, cujos recursos, ligações 

institucionais e interesses variam para resolver de forma pontual um problema 

politicamente definido como coletivo. Ambos consideram política pública como um 

conjunto de decisões e ações resultantes das interações constantes entre atores 

públicos e privados cuja conduta é influenciada pelos recursos disponíveis e por 

regras institucionais gerais e específicas pertencentes a cada política. 

Uma política pública pode ser considerada então como um conjunto de decisões 

inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de atores, políticos e sociais, e 

que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários para alcançá-

los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões estaria, em 

princípio, ao alcance desses atores. Uma política pública propõe que o governo 

raramente trata o problema com uma única decisão, mas sim que as decisões são 

tomadas de forma conjunta, envolvendo vários atores que estão em contato com o 

problema e que, de alguma forma, exercem influência sobre ele e, portanto, sobre a 

política pública. Propõe também a seleção dos meios necessários para alcançar os 

objetivos e que existe capacidade de implementar as decisões tomadas, sendo esse 

um componente essencial para o sucesso da política.  Por sua vez, considera que a 

tomada de decisão pode ser direcionada ou limitada pela falta de recursos 

financeiros, pela falta de mão de obra especializada ou pela falta de informações, 

por tratados internacionais ou ainda pela resistência doméstica a determinadas 

opções e ações.  
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1.2 TIPOLOGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

De acordo com Secchi (2014), Procopiuck (2013), Frey (2000), entre outros autores, 

as políticas públicas podem ser classificadas segundo diversas tipologias, que 

podem ser consideradas esquemas analíticos usados para classificar os conteúdos, 

os atores, as competências utilizadas, os estilos, as instituições, o alcance, entre 

outras variáveis, dentro de um processo de política pública. A mais conhecida delas 

e mais usada no meio acadêmico, inclusive pelos autores acima mencionados, é a 

criada por Lowi (1972), que se baseia na finalidade e no critério de impacto 

esperado pela sociedade. Segundo esse critério, Lowi estabeleceu quatro tipos de 

políticas públicas: distributiva, redistributiva, regulatória e constitutiva. Frey (2000) 

menciona que essas quatro formas de política podem também ser caracterizadas, 

no tocante à forma e aos efeitos dos meios de implementação aplicados, aos 

conteúdos das políticas e, finalmente, no que tange ao modo da resolução de 

conflitos políticos. 

1. Políticas distributivas têm como finalidade distribuir recursos ou benefícios. São 

caracterizadas pelo consenso e por um baixo grau de conflito dos processos 

políticos, visto que políticas desse tipo parecem apenas distribuir benefícios, 

concentrados para alguns grupos de atores e não acarretam custos para outros 

grupos, pelo menos não diretamente percebíveis, pois os custos são difusos para 

toda a coletividade. Em geral, políticas distributivas beneficiam um grande número 

de destinatários, todavia em escala relativamente pequena. A forma como os 

recursos serão distribuídos e quem serão os beneficiários são definidos por meio de 

legislação (SECCHI, 2014; PROCOPIUCK, 2013; FREY, 2000). São exemplos 

desse tipo de política os subsídios em produção ou serviços, isenção de taxas, 

incentivos fiscais, concessão de benefícios, etc. Segundo Lowi (1964 apud SECCHI, 

2014), esse tipo de política se desenvolve em arena onde predomina a barganha ou 

a troca de apoios. 

2. Políticas redistributivas são políticas que têm como finalidade mudar o grau de 

concentração de recursos por meio de repasses de pontos com maior concentração 
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para os de menor concentração. Têm, normalmente, como objetivo melhorar a 

distribuição de renda da sociedade, apropriando-se de recursos econômicos de 

classes de maior renda para repassar para as de menores rendas (PROCOPIUCK, 

2013). Ao contrário das distributivas, são processo políticos que costumam ser 

repletos de conflitos. O objetivo deste tipo de política é o desvio e o deslocamento 

consciente de recursos financeiros, direitos ou outros valores entre camadas sociais 

e grupos da sociedade. Elas concedem benefícios concentrados a algumas 

categorias de atores e implicam custos concentrados sobre outras categorias de 

atores (SECCHI, 2014; PROCOPIUCK, 2013; FREY, 2000). São exemplos de 

política redistributiva as cotas raciais, políticas de benefícios sociais, programa de 

reforma agrária. Segundo Lowi (1964 apud SECCHI, 2014), esse tipo de política não 

recebe esse rótulo pelo resultado redistributivo efetivo de renda, propriedade, etc., 

mas sim pela expectativa de contraposição de interesses claramente antagônicos. 

3. Políticas regulatórias trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias. 

Estabelecem padrões de comportamento a indivíduos ou a grupos, com a finalidade 

de preservar o interesse público e manter o equilíbrio nas relações competitivas 

dentro de determinado setor. Os efeitos referentes aos custos e benefícios não são 

determináveis de antemão, pois dependem da configuração concreta das políticas. 

Os mesmos podem ser distribuídos de forma igual e equilibrada entre os grupos e 

setores da sociedade, do mesmo modo como as políticas regulatórias também 

podem atender a interesses particulares e restritos de um grupo de interesses. Os 

processos de conflito, de consenso e de coalizão podem se modificar conforme a 

configuração específica das políticas (SECCHI, 2014; PROCOPIUCK, 2013; FREY, 

2000). São exemplos as normas de segurança alimentar, normas ambientais, de 

operação no mercado financeiro, no sistema de saúde, na área de aviação e 

trânsito, proibições de fumo em locais fechados, etc. 

As políticas regulatórias se desenvolvem predominantemente dentro de 
uma dinâmica pluralista, em que a capacidade de aprovação ou não de uma 
política desse gênero é proporcional à relação de forças dos atores e 
interesses presentes na sociedade (LOWI, 1964 apud SECCHI, 2014, p. 
25). 

4. Políticas constitutivas têm como finalidade criar ou estruturar as condições para 

que determinados problemas passem a ser tratados sistematicamente 
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(PROCOPIUCK, 2013). Elas determinam regras, isto é, as condições gerais sob as 

quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas, redistributivas e regulatórias, 

e com isso a estrutura dos processos e conflitos políticos. A política estruturadora diz 

respeito à própria esfera da política e suas instituições condicionantes (polity), pois 

refere-se à criação e modelação de novas instituições, à modificação do sistema de 

governo ou do sistema eleitoral, à determinação e configuração dos processos de 

negociação, de cooperação e de consulta entre os atores políticos (FREY, 2000). 

São políticas que definem as competências entre os poderes e esferas, jurisdições, 

regras da disputa política, da participação da sociedade em decisões públicas e da 

elaboração de políticas públicas, segundo Secchi (2014).  

De forma geral, as políticas públicas normalmente não se enquadram em um único 

tipo de política, podendo agregar características de mais de um tipo, como as 

políticas voltadas ao trabalhador, que têm características regulatórias para proteger 

o trabalhador e também redistributiva, pois o insere em programas sociais. No 

entanto, classificar as políticas é essencial para os estudos comparativos entre 

setores ou dentro do mesmo setor de políticas públicas. 

Existem outras tipologias de políticas públicas, mencionadas por Secchi (2014), que 

são bastante utilizadas no meio acadêmico, como a tipologia de Wilson, que adota o 

critério da distribuição dos custos e benefícios da política pública na sociedade; a 

tipologia de Gormley, que toma como critério o nível de saliência (capacidade de 

afetar e chamar a atenção do público) e o nível de complexidade (necessidade de 

conhecimento especializado para sua formulação e implementação); tipologia de 

Gustafsson, que usa como critério de distinção o conhecimento para elaboração e 

implementação e a intenção do policymaker de implementar a política pública; e a 

tipologia de Bozeman e Pandey, com o critério de distinção entre o conteúdo técnico 

e conteúdo político. É possível também que cada analista crie sua própria tipologia 

usando as variáveis que pretende analisar para comparar diferentes políticas, 

formando assim sua própria categoria de análise. No entanto, é importante que não 

se reduza a política apenas a essas categorias, tendo em vista a complexidade da 

realidade que a circunda. 
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Procopiuck (2013) classifica as políticas públicas quanto a sua natureza, podendo 

ser políticas materiais ou simbólicas. As políticas materiais provêm de recursos ou 

poder aos seus beneficiários, como a instituição de cotas sociais, diferenças de 

tributação, etc. Já as políticas simbólicas apresentam baixos impactos materiais 

sobre as pessoas, pois são políticas com intenções de fortalecer, por exemplo, o 

patriotismo, a pacificidade, o senso de justiça social, a conscientização da sociedade 

perante uma causa, entre outras. Procopiuck (2013) ainda faz uma consideração 

apropriada, ao colocar que qualquer que seja a natureza das políticas públicas, 

gerais ou específicas, simples ou complexas, de grande ou pequena amplitude, 

explícitas ou implícitas, formais ou informais, discricionárias ou obrigatórias, uma 

dada política pública normalmente surge de uma declaração de princípios que lhe 

servirão de guia, definindo cursos de ação em direção à consecução de propósitos 

políticos-administrativos. 

 

1.3 O PROCESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Um dos meios mais utilizados no meio acadêmico para fins analíticos foi pensar a 

política pública como um processo, ou seja, como um conjunto de etapas, estágios, 

fases ou momentos inter-relacionados por meio dos quais os temas e problemas 

políticos e suas devidas soluções e deliberações fluem de uma forma mais ou 

menos sequencial, formando um ciclo que vai desde a entrada de insumos 

(problemas) até a saída dos produtos (política implementada) e seus resultados. 

A estrutura mais comumente empregada para descrever o processo das políticas 

públicas (policy cycle) destaca etapas ou fases da política. Neste raciocínio, cada 

política pública passa por diversas etapas, fases ou estágios, e a distinção de cada 

uma delas é vista como necessária por diversos autores, porque cada uma se 

apresenta como um campo para diferentes tipos de negociação e envolve atores, 

coalizões, processos, decisões e ênfases de análises diferentes.  

De acordo com Frey (2000, p. 226): 
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o subdividir o agir público em fases parciais do processo político-
administrativo de resolução de problemas, o policy cycle acaba se 
revelando um modelo heurístico bastante interessante para a análise da 
vida de uma política pública. As várias fases correspondem a uma 
seqüência de elementos do processo político-administrativo e podem ser 
investigadas no que diz respeito às constelações de poder, às redes 
políticas e sociais e às práticas político-administrativas que se encontram 
tipicamente em cada fase. 

Segundo Souza (2006, p. 29), a abordagem do ciclo de política pública “vê a política 

pública como um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um 

processo dinâmico e de aprendizado”. Considera que o ciclo da política pública é 

constituído dos seguintes estágios: definição de agenda, identificação de 

alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação. 

Knoepfel et al. (2007) mencionam quatro etapas para o ciclo de política pública e 

colocam que cada etapa da política pública gera um produto ao final: a etapa da 

inclusão da agenda gera como produto a Definição Política do Problema Público 

(DPP); a etapa da programação gera como produtos o Programa Político-

Administrativo (PPA), que inclui todas as decisões legislativas ou regulamentares 

que os atores consideram necessárias para a execução da política,  e o Acordo 

Político-Administrativo (APA), que fixa as competências, responsabilidades e os 

principais recursos dos atores para a execução do PPA; a etapa da implementação 

gera como produtos os Planos de Ação (PA), que estabelecem as prioridades de 

execução no espaço geográfico e social e o tempo, e os Atos de Implementação 

(AI), que incluem todas as atividades e decisões administrativas de aplicação; a fase 

de avaliação gera como produto enunciados avaliativos acerca dos efeitos (impactos 

e outcomes). 

Hill e Hupe (2009 apud Rocha, 2012) explicam que o ciclo de políticas públicas se 

trata então do entendimento do processo da política, sendo composto de uma 

sequência de ações, fragmentado em fases ou estágios, divididos em categorias 

funcionais de atividades para que possam ser analisadas de forma mais específica e 

facilitada. Os estágios, fases ou etapas que aparecem mais comumente destacados 

no ciclo de políticas públicas, relacionados por diferentes autores podem ser 

definidos como: identificação de um problema; definição da agenda (quando são 

decididos os assuntos que serão trazidos e debatidos na esfera pública) (KINGDON, 

1996); formulação (quando são especificadas as alternativas e elaborados os planos 
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de ação) (SOUZA, 2006); implementação (quando as políticas são colocadas em 

prática) (HILL, 2006); e avaliação (quando são verificados os resultados das políticas 

implementadas, comparando-se com as especificações formuladas, analisando 

desempenho e medindo impactos, para corrigir os rumos, dar continuidade ou 

concluir a política) (VIANA, 2006). A utilização da abordagem policy cycle, por 

conseguinte, possibilita a simplificação da realidade que, na prática, é mais 

dinâmica, desorganizada e sobreposta. 

A quantidade de fases e os nomes a elas atribuídos podem variar bastante de autor 

para autor. Cada autor menciona nomes e quantidades diferentes de etapas para o 

policy cycle. Saravia (2006), por exemplo, identificou sete momentos presentes no 

ciclo políticas públicas, sendo eles: o da agenda, o da elaboração, o da formulação, 

o da implementação, o da execução, o do acompanhamento e o da avaliação. De 

acordo com Secchi (2014), o policy cycle é um esquema de visualização e 

interpretação que organiza a vida de uma política pública nas seguintes fases 

sequenciais e interdependentes: identificação do problema, formação da agenda, 

formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção 

da política pública, se for o caso. Do ponto de vista analítico, Frey (2000) propõe 

uma subdivisão que distingue entre as seguintes fases: percepção e definição de 

problemas, agenda-setting (formação da agenda), elaboração de programas e 

decisão, implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a 

eventual correção da ação, acrescentando, assim, às fases de Secchi, a fase de 

percepção de problemas, na qual é importante considerar a maneira como os 

problemas foram identificados e definidos, sendo isso posteriormente de 

fundamental importância para a proposição de soluções na fase da elaboração dos 

programas. 

Assim, de forma geral, as fases, estágios, momentos ou etapas do ciclo de políticas 

públicas envolvem as seguintes fases:  

(1) Percepção e definição de problemas: que é o momento em que um problema 

social é percebido como um problema político por grupos isolados, grupos políticos, 

pela administração pública, pela mídia ou público de forma geral, e adquire 

relevância do ponto de vista político e administrativo (FREY, 2000). 
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(2) Agenda: envolve a inclusão de determinado pleito ou necessidade social na lista 

de prioridades do poder público (SARAVIA, 2006). A montagem da agenda pode ser 

definida como o espaço de constituição da lista de problemas ou assuntos e o 

processo pelo qual chamam a atenção de governos e cidadãos, convertidos em 

demandas que policy makers escolhem ou são compelidos a escolher (AZEREDO, 

LUIZA; BAPTISTA, 2014; VIANA, 1996; HOWLETT et al., 2013). Estudar a 

montagem da agenda implica em analisar o processo pelo qual os problemas 

chegam até o governo e tomam sua atenção, pois envolve associações, relações, 

interações e negociações entre diferentes atores. Segundo Frey (2000), é o 

momento em que se decide se um tema efetivamente deve ser inserido na pauta 

política ou se deve ser excluído. Para que se possa tomar a decisão de inclusão na 

agenda, é preciso pelo menos uma avaliação preliminar sobre custos e benefícios 

das várias opções disponíveis de ação, assim como uma avaliação das chances do 

tema ou projeto de se impor na arena política. Kingdon (1996) diferencia três tipos 

de agenda: sistêmica ou não-governamental, governamental e de decisão. A não-

governamental contém a lista de assuntos que são preocupação do país, contudo, 

não mereceram a atenção do governo; a agenda governamental inclui os problemas 

que merecem atenção do governo; e a agenda de decisão é a lista dos problemas a 

serem decididos. 

(3) Elaboração, que é a preparação da decisão política e consiste na identificação e 

delimitação de um problema atual ou potencial da comunidade, a determinação das 

possíveis alternativas para sua solução ou satisfação, a avaliação dos custos e 

efeitos de cada uma delas e o estabelecimento de prioridades (SARAVIA, 2006). 

Segundo Frey (2000), é a fase na qual é preciso escolher a mais apropriada entre as 

várias alternativas de ação, mas, em geral, as escolhas já foram negociadas, pois a 

instância de decisão responsável decide com base em um compromisso negociado 

antecipadamente entre os atores políticos mais relevantes, sendo raras as vezes em 

que as escolhas são verdadeiramente feitas nesta fase do ciclo político. 

(4) Formulação, que é a decisão política, ou a decisão tomada por um político ou 

pelo Congresso, e sua formalização por meio de uma norma jurídica. Inclui a 

seleção e especificação da alternativa considerada mais conveniente, seguida de 

declaração que explicita a decisão adotada, definindo seus objetivos e seu marco 
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jurídico, administrativo e financeiro (SARAVIA, 2006). Para Souza (2006, p. 26), “a 

formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”. Azeredo, Luiza e 

Baptista (2014, p. 09) trazem a fase de elaboração e formulação como uma única 

etapa, colocando que essa fase “compreende a fase de elaboração de alternativas e 

escolha de uma delas, uma vez que um problema tenha sido identificado e tenha 

expressão suficiente para provocar uma resposta dos agentes governamentais”. 

Segundo Viana (1996), o processo de formulação de políticas pode ser visto como 

um diálogo entre intenções e ações, isto é, um processo contínuo de reflexão para 

dentro e ação para fora. A fase de formulação, segundo a autora, pode ser 

desmembrada em três subfases: a primeira ocorre quando uma massa de dados 

transforma-se em informações relevantes; a segunda se dá quando valores, ideais, 

princípios e ideologias se combinam com informações factuais para produzir 

conhecimento sobre ação orientada; e última diz respeito ao momento em que o 

conhecimento empírico e normativo é transformado em ações públicas. 

(5) Implementação de políticas, que, segundo Saravia (2006), podem ser 

consideradas a fase do policy cycle que envolve a preparação para a execução, com 

elaboração de planos, programas e projetos que permitirão executar as políticas 

públicas. Envolve o planejamento e organização do aparelho administrativo e dos 

recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar 

uma política. É na etapa da implementação que as intenções, construídas na fase de 

formulação da política, convertem-se em ações, ou a fase em que se implantam as 

intenções para produzir do mesmo modo determinados resultados, impactos e 

consequências (AZEREDO, LUIZA; BAPTISTA, 2014; FREY, 2000; VIANA, 1996). 

Viana (1996) busca, com definições de outros autores, introduzir ao conceito de 

implementação à ação intencional e à relação com atores privados. Coloca que a 

implementação é vista como ação social, pois envolve vários e diferentes atores 

(governamentais e não-governamentais), cada qual com suas devidas intenções. 

Por ser o momento central dessa pesquisa, o processo de implementação será 

discutido de forma mais aprofundada, na próxima seção. 
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(6) Execução, que significa pôr em prática a decisão política, envolvendo o conjunto 

de ações destinado a atingir os objetivos estabelecidos pela política (SARAVIA, 

2006). 

(7) Acompanhamento, que se apresenta como o processo sistemático de supervisão 

da execução de uma atividade, que tem como objetivo fornecer a informação 

necessária para introduzir eventuais correções, a fim de assegurar a consecução 

dos objetivos estabelecidos (SARAVIA, 2006). Para vários autores como Frey 

(2000), Secchi (2014) e Souza (2006), essas duas fases, execução e 

acompanhamento, estão inseridas no processo de implementação. 

(8) Avaliação, que consiste na mensuração e análise, a posteriori, dos efeitos 

produzidos na sociedade pelas políticas públicas, no que diz respeito às realizações 

obtidas e às consequências previstas e não previstas (SARAVIA, 2006). Azeredo, 

Luiza e Baptista (2014, p. 09) colocam que o processo de avaliação parte do 

entendimento de que uma política é composta de ações que ocorrem entre uma 

situação atual e uma nova ou considerada como a ideal, provocando mudanças. 

Para os autores, os objetivos da avaliação podem estar ligados ao incremento no 

conhecimento, ao levantamento de informações causais e lógicas sobre eficácia de 

métodos e sobre a operação da política e seus impactos, entre outros. Segundo 

Frey (2000, p. 229), “a fase da avaliação é imprescindível para o desenvolvimento e 

a adaptação contínua das formas e instrumentos de ação pública”, pois por meio da 

apreciação dos programas já implementados é possível avaliar os impactos efetivos 

e corrigir assim os métodos e as ações, constituindo um processo de aprendizagem 

política contínua.  

Viana (1996) separa esse momento em dois, colocando que a avaliação pode ser 

tanto de processo como de impacto, que se distinguem pelo objeto e objetivo de 

estudo.  Na avaliação de processo “o objeto é a aferição da adequação entre meios 

e fins, considerando no contexto em que a política está sendo implementada os 

aspectos organizacional e institucional, social, econômico e político” (VIANA, 1996, 

p.35). O objetivo é de permitir a correção do modelo de causalidade e, 

consequentemente, da implementação, visando reorientá-la em função dos objetivos 

propostos e, com isso, buscar alternativas que aumentem a eficiência da política, 
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permitindo uma alocação melhor dos recursos (vista pelos superiores), a otimização 

da relação insumo/produto (na visão dos administradores), maior conhecimento dos 

aspectos operativos que envolvem a política (na perspectiva dos técnicos). Já na 

avaliação de impacto, o objeto é a medição dos resultados dos efeitos de uma 

política. O objetivo é “determinar se houve modificação; a magnitude dessa 

modificação; quais segmentos afetou e em que medida; e quais foram as 

contribuições dos distintos componentes da política na realização de seus objetivos” 

(VIANA, 1996, p. 36). 

Algumas críticas surgem sobre essa concepção de estágios no processo de políticas 

públicas, principalmente pelo fato da divisão entre os tipos de atividades não 

acontecerem de forma tão clara e, na prática, não segue uma sequência linear das 

etapas. Ao contrário, existe uma relação de causalidade entre as fases, provocando 

influência uma nas outras, e até mesmo a avaliação está dentro do domínio de uma 

política, influenciando a sua reformulação constantemente. 

De acordo com Secchi (2014), embora o policy cycle seja um esquema de 

visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases 

sequenciais e interdependentes, “tem a limitação de não colocar em evidência as 

diversas dimensões analíticas disponíveis para um estudo mais completo sobre os 

elementos que constituem uma política pública” (SECCHI, 2014, p. XIII). O autor 

coloca que esse esquema clássico faz parte apenas de uma dimensão analítica, a 

dimensão temporal. Além dessa, apresenta outras quatro dimensões, necessárias 

para se fazer uma análise densa e completa de política pública: a dimensão de 

conteúdo, que trata dos tipos ou tipologias de políticas públicas; a dimensão 

espacial, que trata das instituições que participam do processo de políticas públicas; 

a dimensão de atores, que trata das categorias de atores e modelos de relação entre 

eles; a dimensão comportamental, que trata dos estilos de políticas públicas.  

A divisão do processo de políticas públicas em etapas é mais uma esquematização 

teórica do que, de forma habitualmente improvisada e desordenada, como ocorre na 

prática. O processo nem sempre observa a seqüência sugerida, mas as etapas 

mencionadas e suas fases constitutivas estão geralmente presentes (SARAVIA, 

2006). Seguindo essa mesma visão, Silva e Melo (2000, p. 14) colocam que: 



39 

 

 

O policy cycle não pode ser concebido de forma simples e linear, nem pode, 
por definição, possuir um ponto de partida claramente definido. Ele é melhor 
representado por redes complexas de formuladores, implementadores, 
stakeholders e beneficiários que dão sustentação a política; e por “nós” 
críticos. Esses “nós” ou “elos” críticos representam os pontos no tempo 
onde questões referidas ao processo de sustentação política dos 
programas, de coordenação interinstitucional e de capacidade de mobilizar 
recursos institucionais. 

Segundo os autores, nesse momento se produz uma espécie de crise, concretizada 

no processo de tomada de decisão, o qual representa um momento de aprendizado 

na dinâmica do programa. A policy cycle, quando ocorre em um ambiente 

organizacional em que há forte interação entre agentes de mercado, atores estatais 

e instituições não-governamentais, faz com que as noções de hierarquia e controle 

façam pouco sentido. Elas dão lugar à negociação, barganha e troca enquanto 

princípios organizadores da implementação. E mais que isso, da própria formulação 

de políticas (idem, ibidem).  

Knoepfel et al. (2007) mencionam que a ideia de ciclo e etapas pode induzir a erros, 

dado que o desenvolvimento cronológico da política não necessariamente segue a 

ordem dessas etapas. No entanto, essa perspectiva cíclica reduz a complexidade 

dos objetos de análises, uma vez que diferencia os desafios e os atores envolvidos 

em cada uma das etapas. Possibilita, assim, a formulação de questionamentos 

analíticos, hipóteses e teorias para cada uma das fases, potencializando a 

identificação de lacunas ou erros que surgem em cada uma delas. 

Assim, apesar das críticas posicionadas por diversos autores, o ciclo de políticas 

públicas ajuda a organizar as ideias, visualizar os elementos presentes e recursos 

necessários, ajudando, assim, a simplificar a complexidade de uma política pública, 

dividindo-a em partes que são altamente relacionadas e interdependentes. Isso 

significa que uma política pública não segue uma sequência lógica de estágios, nem 

que o início de uma etapa depende da finalização da etapa anterior, mas 

simplesmente que existem momentos que exigem diferentes tomadas de decisões. 

O fato de fragmentar o processo em fases não implica que as dimensões de 

conteúdo, espacial, de atores e comportamental, citadas por Secchi, deixarão de ser 

estudadas. Ao contrário disso, é possível olhar para todas essas dimensões em 

cada uma das fases, observando, então, como elas atuam e se influenciam durante 

todo o processo de políticas públicas.  
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Rocha (2012) colabora com esse pensamento marcando que a abordagem do ciclo 

de políticas públicas composto por estágios ou fases não deve ser encarada de 

forma rígida, como uma regra, mas pode ter sim uma função de ajudar a organizar 

as ideias no processo de análise e de construção das políticas, sem, todavia, que se 

perca de vista a complexidade da realidade. Neste sentido, este trabalho se propõe 

a analisar a dimensão de atores em uma das fases de políticas públicas, a da 

implementação, que será abordada de forma mais profunda, posteriormente. 

 

1.4 ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SUAS FASES 

 

Segundo Frey (2000), ao desmembrar o agir público em fases ou etapas parciais do 

processo político-administrativo de resolução de problemas, o policy cycle acaba se 

revelando um modelo heurístico bastante interessante para a análise da vida de uma 

política pública, a policy analysis. As diversas fases correspondem a uma sequência 

temporal, conforme Secchi (2014), de elementos do processo político-administrativo 

e podem ser investigadas no que diz respeito às constelações de poder, às redes 

políticas e sociais e às práticas político-administrativas que se encontram 

tipicamente em cada fase, assim como podem ser analisadas as outras dimensões 

das políticas públicas, citadas por Sechhi.  

Na fase da percepção e definição de problemas, o que interessa ao analista de 

políticas públicas é a questão como, em um número infinito de possíveis campos de 

ação política, alguns policy issues se mostram apropriados para um tratamento 

político e, consequentemente, acabam gerando um policy cycle, ou seja, como um 

fato pode ser percebido, pela primeira vez, como um problema político por grupos 

sociais isolados, por políticos, grupos de políticos, ou pela administração pública.  

Na fase da formação da agenda, a análise situa-se em torno de como ocorre a 

decisão se um tema é ou não relevante para ser inserido na pauta política, ou então 

de como as forças políticas e os interesses de grupos de atores influenciam nesse 

processo de formação de agenda. Desta forma, analisar a formação da agenda 
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implica em analisar o processo pelo qual os problemas recebem a atenção do 

governo, bem como analisar as associações, relações, interações e negociações 

existentes entre as instituições e os diferentes atores envolvidos.  

No que concerne à fase de elaboração de programas e de decisões, as análises 

apreciam como as decisões de escolhas são realizadas e em quais circunstâncias, 

bem como se analisa a forma como a política é elaborada e programada para ser 

colocada em prática.  

Já o interesse da policy analysis na fase de implementação de políticas públicas 

consiste em analisar “se” e “por que”, muitas vezes, os resultados, desempenhos e 

impactos reais de certas políticas não correspondem aos projetados na fase da sua 

formulação, bem como em analisar as falhas ocorridas durante a implementação e 

existência de discricionariedade por parte dos implementadores. No entanto, como é 

foco deste estudo, a análise da implementação e suas respectivas abordagens 

serão melhor discutidas na próxima seção, na qual serão apontadas outras 

diferentes abordagens para a análise da implementação. 

Os analistas, na etapa da avaliação de políticas e da correção de ação, avaliam o 

desempenho da política e os impactos gerados por ela, tratando de indagar os 

déficits e os efeitos colaterais indesejados para poder deduzir consequências para 

as ações e programas futuros. A avaliação pode mostrar a necessidade de 

suspensão de uma política por falta de eficiência, eficácia ou efetividade, assim 

como pode mostrar a necessidade de uma reformulação da política, iniciando-se 

assim um novo ciclo. 

Embora, na concepção do policy cycle, as fases se apresentam como referência 

para a realização de uma análise processual, na prática, os atores político-

administrativos dificilmente se atêm a essa sequência, pois os programas políticos 

são complexos e se baseiam em processos iterativos. As práticas se misturam e se 

sobrepõem sem a necessidade do término de uma fase para o início de outra. Em 

muitos casos uma política pública vai sendo implementada sem ao menos ter sido 

formulada e formalizada como tal. Ela simplesmente começa a acontecer, até que 

posteriormente surge a necessidade de ser formalizada para que possa crescer e 
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ser continuada. É o que acontece atualmente com a chamada Política Nacional de 

Inclusão Financeira, foco deste trabalho, que é conceituada como uma política, tanto 

no âmbito acadêmico como no âmbito governamental, mas ainda não foi 

oficialmente formalizada como tal, embora estejam sendo implementados vários 

programas que fazem parte dessa política. 

Subirats et al. (2012, p. 187) colocam alguns aspectos de análise em políticas 

públicas que não estão relacionados com o ciclo da política, mas com outros 

elementos que aparecem em todos os seus estágios. Segundo os autores, estudos 

têm se preocupado em explicar a qualidade dos produtos e dos efeitos das políticas 

públicas, utilizando quatro dimensões como fatores explicativos (expostas por 

Mayntz, 1980): (1) a estrutura dos programas a serem implementados, como as 

legislações e intenções, instrumentos de intervenção, ajustes institucionais 

predeterminados; (2) o sistema administrativo da implementação, no qual a principal 

inovação das investigações situam-se no reconhecimento das características 

diferenciais das autoridades políticas e das organizações administrativas a cargo da 

implementação, como fator explicativo da qualidade das intervenções estatais. As 

organizações administrativas são reconhecidas como um conjunto de atores 

participantes em uma rede de interações que incluem outros atores e instituições; (3) 

o peso econômico, político e social dos grupos-alvos, que varia em função da 

responsabilidade que a opinião pública e os atores públicos lhe conferem no âmbito 

do problema público a resolver, ou seja, sua influência; (4) as variáveis denominadas 

situacionais, que podem ser eventos externos, bem como modificações no contexto 

econômico e social.  

Dentro dessa perspectiva, essa pesquisa se utilizará da dimensão que trata do 

sistema administrativo da implementação, buscando analisar as relações existentes 

entre as autoridades públicas gestoras da política nacional para inclusão financeira e 

as organizações administrativas, enquanto agentes implementadores, mais 

especificamente um agente não governamental.  

Segundo Frey (2000), a análise de campos específicos de políticas públicas, como 

as políticas econômicas, financeiras, tecnológicas, sociais ou ambientais, trazem 

investigações voltadas aos resultados que um dado sistema político vem 
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produzindo, tendo, assim, como interesse primordial a avaliação das contribuições 

que certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de problemas 

específicos. Entretanto, o interesse da análise de políticas públicas, na abordagem 

de policy analysis, consiste em analisar a inter-relação entre três dimensões, sendo 

elas as instituições políticas (polity), os processos políticos (politics) e os conteúdos 

de política (policy), indo além dos aspectos analisados em políticas setoriais. Frey 

coloca que a policy analysis tem o potencial analítico de superar as abordagens 

isoladas que dão prioridade a apenas uma dessas dimensões.  

De acordo com Knoepfel et al. (2007), existem três fatores que atuam como 

variáveis explicativas dos vários produtos de políticas públicas e de vários aspectos 

ou fenômenos que se queira estudar nesse campo: os atores, os recursos que 

mobilizam e o ambiente institucional no qual estão inseridos. Esses aspectos 

também são considerados por Subirats et al. (2012), que colocam que tais 

elementos podem ser estudados em qualquer uma das fases de uma política 

pública, independente das outras que a constitui: 

(1) Atores: consideram que qualquer indivíduo ou grupo social ligado ao problema 

coletivo que origina a política pública deve ser considerado ator potencial no 

"espaço" da determinada política, mesmo que (temporariamente) seja incapaz de 

tomar medidas concretas para uma ou mais das fases intervenção pública. Além de 

identificar os atores envolvidos, em qualquer uma das fases de uma política, 

também devem ser analisados os valores, ideias e interesses, que norteiam suas 

ações perante a política, bem como suas responsabilidades e autonomia. 

(KNOEPFEL et al., 2007; SUBIRATS et al., 2012). 

 

(2) Recursos: uma política pública não se estabelece nem é executada em um 

espaço vazio, já que os recursos disponíveis influenciam desde o início e de forma 

definitiva, nos seus resultados intermediários e finais. Mesmo antes de se esboçar o 

primeiro conceito de intervenção os atores públicos ou privados devem analisar as 

"condições de produção" da ação pública prevista. É importante analisar de forma 

detalhada quais são os recursos de que os atores dispõem e quais são as condições 

relativas de acesso e utilização dos mesmos. Os autores propõem distinguir dez 

tipos de recursos que os atores públicos e privados podem ou não produzir e ativar 



44 

 

 

durante o processo de formulação e execução das políticas públicas, sendo eles: 

recurso jurídico (direitos), recursos humanos (pessoal), recursos econômicos 

(dinheiro), recursos cognitivos (informação), recursos interativos (organização), 

recurso de confiança (consenso), recurso cronológico (tempo), recursos patrimoniais 

(infraestrutura), recursos de maioria (apoio político) e recursos de violência (força). 

(KNOEPFEL et al., 2007; SUBIRATS et al., 2012). 

 

(3) Regras institucionais: as regras institucionais determinam a disponibilidade e a 

viabilidade de exploração dos recursos para os diversos atores e para cada um dos 

níveis do processo de tomada de decisão de uma política. Constituem as regras do 

jogo, que podem significar oportunidades ou obstáculos para os atores. Os autores 

propõem a combinação de duas perspectivas de regras institucionais para análise: a 

primeira baseada na ideia de uma hierarquia de regras e normas formais, e a 

segunda, que tem como objetivo levantar os diversos tipos de regras informais, que 

os atores negociam entre si para organizar suas interações. (KNOEPFEL et al., 

2007; SUBIRATS et al., 2012). 

Subirats et al. (2012) acrescentam ainda um primeiro elemento de análise, o 

conteúdo da política ou os elementos constitutivos de uma política pública. Nesse 

âmbito, propõem que se analise o problema público que se deseja solucionar, os 

grupos-objetivos, a coerência da política, as decisões e atividades, os programas de 

intervenções, o papel-chave dos atores e a existência de atos formais. São aspectos 

que norteiam uma política pública e que devem ser considerados na análise de 

qualquer uma de suas fases, como forma geral de entendimento e compreensão da 

política que se pretende analisar. 

Após discutir sobre as etapas ou estágios presentes no ciclo da política pública, 

colocados de forma diferente por diversos autores da área, e um pouco sobre como 

acontecem as análises de políticas públicas, o próximo tópico se dedicará 

especificamente ao estágio da implementação de políticas públicas, que é o 

momento no qual este estudo está centrado. 
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2 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Na seção anterior, foi feita uma discussão sobre a política pública e suas fases, no 

sentido de situar como ocorre o processo de implementação dentro desse contexto. 

Nesta seção, o momento da implementação de uma política pública será abordado 

de forma mais específica e, em um segundo momento, será realizada uma 

discussão sobre suas diferentes abordagens de estudo e de análise.  

A escolha do momento da implementação de políticas públicas deve-se ao fato dos 

estudos na área estarem com a atenção mais direcionada para as maneiras e as 

condições nas quais se elaboram as políticas públicas, e muitos outros estarem 

preocupados em avaliar se os resultados obtidos pelas políticas públicas são 

condizentes com o que se espera delas, analisando sua eficiência e eficácia. No 

entanto, entre a elaboração e os resultados existe o momento da implementação, 

sendo um grande caminho ainda pouco explorado pelas pesquisas e por isso 

conhecido como o “elo perdido” pelos estudiosos da área. 

A implementação de uma política pública é um caminho longo, no qual se modificam 

as políticas à medida que elas são levadas à prática e postas em ação. O foco deste 

estudo está justamente nesse processo, ao passo que procura analisar as relações 

existentes entre atores, públicos e privados, no momento da implementação de uma 

política pública ainda não formalizada como tal. 

 

2.1 A IMPLEMENTAÇÃO COMO UMA FASE DO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A implementação está inserida em uma concepção de que as políticas públicas são 

divididas em fases ou estágios e que, embora na prática não sigam uma divisão tão 

clara e definida, sendo muitas vezes até sobrepostas, metodologicamente ajudam 

na compreensão e na análise do processo (SOUZA, 2006). Segundo Howlett (2013), 

após um problema público ter conseguido entrar na agenda política, após serem 
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formuladas várias opções para resolvê-los e depois que o governo estabeleceu 

objetivos políticos e se decidiu por um curso de ação, ainda cabe colocar a decisão 

em prática, ou seja, implementá-la. A implementação compreende, então, esforços e 

recursos empregados com a intenção de traduzir as decisões políticas em ação. No 

entanto, envolve também um processo decisório, no qual os atores são peças 

fundamentais. 

Subirats et al. (2012) entendem a implementação como um conjunto de processos 

que, após a fase de programação, tendem à realização concreta dos objetivos de 

uma política pública. Fazem uma distinção entre essas duas fases, programação e 

implementação, sendo a programação uma fase de decisão, que incorpora também 

aspectos de implantação de regulamentação, e a fase de implementação implica em 

colocar em prática a política pública, de forma concreta. Colocam que, apesar da 

orientação parcialmente similar dessas fases do ciclo de uma política pública, os 

atores seguem estratégias diferentes em cada uma delas. O conceito que os autores 

adotam de implementação fundamenta-se no "por em prática" ou "execução" de 

políticas públicas, assim como complementa Basu (1997): 

La implementación es el conjunto deliberado y secuencial de actividades del 
gobierno orientadas al logro de los propósitos y objetivos de la política, 
articulados en declaraciones oficiales de política. Más breve; La 
implementación es el proceso de transformar en resultados los objetivos 
asociados con una política pública. Se trata de un proceso continuo y no 
lineal, el que debe ser administrado (BASU, 1997 apud PARADA, 2006). 

 

A fase de implementação de política pública é a fase em que leis, regras, 

procedimentos e processos sociais deixam de ser intenções para serem convertidos 

em ações. É a fase que, num arco temporal, encontra-se após a tomada de decisão 

política e antecede os primeiros esforços avaliativos dos resultados. No ciclo de 

políticas públicas essas fases são denominadas de Elaboração (ou Formulação) e 

Avaliação, respectivamente. É entre essas fases, no estágio da implementação, que 

a administração pública exerce sua principal função, a de transformar intenções 

políticas em ações concretas, ou seja, é nesse momento que são produzidos os 

resultados concretos de uma política pública. As ações concretas podem levar ao 

sucesso ou insucesso da política pública, retratado após a realização do processo 
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de avaliação. No entanto, a implementação pode ser vista não apenas como a ação 

final da política pública, mas sim como produtora de efeitos retroalimentadores, que 

podem contribuir para a melhoria no processo de formulação de políticas públicas. 

Corroboram a esse pensamento Pressman e Wildavsky (1984 apud NAJBERG; 

BARBOSA, 2006), ao colocarem que a implementação deve ser vista como um 

processo em evolução, pois novas circunstâncias estão sempre sendo enfrentadas, 

o que permite atualizar as ideias subjacentes à implementação. Em outras palavras, 

ao ser implementada, a própria política pode ser alterada. 

Segundo Saravia (2006), a implementação é constituída pelo planejamento e 

organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, 

materiais e tecnológicos necessários para executar uma política. Trata-se da 

preparação para pôr em prática a política pública, a elaboração de todos os planos, 

programas e projetos que permitirão executá-la. Hill (2006), de forma mais sintética, 

menciona que a implementação refere-se a objetivos específicos, à tradução, na 

prática, das políticas que emergem do complexo processo decisório. Os efeitos 

(outcomes) referem-se aos resultados conjuntos da decisão e da implementação, 

isto é, o que realmente aconteceu após os objetivos e decisões serem colocados em 

prática.  

Van Meter e Vam Horn (2014) colocam que a implementação das políticas abarca 

aquelas ações efetuadas por indivíduos ou grupos, públicos e privados, com vistas à 

realização de objetivos previamente estabelecidos. A estas ações pertencem tanto 

os esforços momentâneos por traduzir as decisões em propostas operacionais, 

como os esforços prolongados para realizar as mudanças ordenadas pelas decisões 

políticas. Neste contexto, o sucesso ou fracasso de uma política não pode ser 

atribuído apenas à atividade de implementação, sendo necessário analisar todo o 

processo decisório que a precede, tendo em vista uma análise conjunta da 

elaboração, formulação e implementação. 

De acordo com Azeredo, Luiza e Baptista (2014), a conceituação do processo de 

implementação pela literatura atual é construída como uma longa e complexa cadeia 

de pontos de decisão envolvendo atores com valores que competem interesses 

conflitantes e diferenciais de poder, que resultam em transformações inevitáveis 
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entre a intenção da política e a realidade prática. O processo de implementação é 

complexo e existem muitos fatores envolvidos. Diferentes atores atuando, cada qual 

com seus diferentes valores e interesses, que, por sua vez, são diferentes dos 

interesses e valores dos idealizadores da política, acabam por transformar a política 

da sua forma original, tal qual foi concebida e formulada. Essa transformação pode 

ser tanto prejudicial como também pode ser benéfica para o resultado da política em 

si. 

Hogwood e Gunn analisam quais são as pré-condições que deveriam ser satisfeitas 

numa implementação perfeita e por que elas poderão, muito dificilmente, ser 

atingidas na prática. Consideram que a implementação é possível se: as 

circunstâncias externas ao agente implementador não impõem obstáculos 

paralisantes; se o programa dispõe de tempo adequado e recursos suficientes; se a 

combinação precisa de recursos está efetivamente disponível; se a política a ser 

implementada baseia-se numa teoria de causa-efeito válida; se a relação entre 

causa e efeito é direta e se existem poucos, ou nenhum, vínculos de interferência; 

se as relações de dependência são mínimas; se existem compreensão e acordo 

sobre os objetivos; se as tarefas estão totalmente especificadas e na seqüência 

correta; se há perfeita comunicação e coordenação; e se as autoridades podem 

pedir e obter perfeita obediência. Basta analisar esses diversos aspectos para 

perceber que todas essas pré-condições serão muito dificilmente satisfeitas na 

prática, mostrando assim a complexidade existente no processo de implementação 

(apud HILL; HAM, 1993). 

Azeredo, Luiza e Baptista (2014) complementam afirmando que, na interface dos 

campos, pode-se definir implementação como processo que se desdobra 

historicamente, por meio de ações desempenhadas por agentes que, em cada 

momento particular dessa trajetória, ocupam posições (ou se encontram em 

situações) específicas que lhes possibilitam (ou os impedem de) avançar, modificar, 

contrapor, ou mesmo abandonar os objetivos ou os rumos de ação preconizados no 

documento de referência. Assim, pode haver políticas bem formuladas, mas que 

tiveram falhas de implementação, e tais falhas podem gerar tanto o insucesso da 

política como a melhoria dela, da mesma forma que uma política pode ter erros de 

formulação e definição de objetivos, e o processo de implementação pode 
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transformá-la fazendo com que os resultados gerados levem ao sucesso da política, 

ou seja, a implementação pode corrigir as falhas da formulação. 

É neste sentido que Secchi (2014) coloca que estudar a fase de implementação é 

importante, pois nela é possível visualizar, por meio de instrumentos analíticos mais 

estruturados, os obstáculos e as falhas cometidos nessa fase do processo nas 

diversas áreas de política pública. Estudar a fase de implementação também 

significa visualizar erros anteriores a fim de detectar problemas mal formulados, 

objetivos mal traçados, recursos mal distribuídos, otimismos exagerados, realidades 

e situações não previstas. 

Rein e Rabinovitz (2014) entendem a implementação como: 1) uma declaração das 

preferências do governo, 2) mediadas por vários atores que 3) geram um processo 

caracterizado por relações e negociações recíprocas. Consideram a existência de 

três imperativos no processo, que operam conjuntamente na transformação da 

política em prática, podendo ser conflituosos entre si: o imperativo legal de cumprir 

com as exigências legislativas da política; o imperativo racional de realizar ou 

colocar em prática a resolução do problema; e o imperativo consensual de facilitar o 

acordo entre as partes interessadas no resultado. 

Subirats et al. (2012) definem a implementação como o conjunto de decisões e 

ações: 

• realizadas por atores públicos, paraestatais e privados que formam parte do 

Acordo de atuação Político-Administrativo (APA); 

• emolduradas por um Programa de atuação Político-Administrativo (através de 

um conjunto de normas legislativas e regulamentares mais ou menos flexíveis 

e favoráveis aos interesses de diversos atores), que regula as regras 

institucionais específicas da política em questão; e 

• realizadas com a intenção de criar, influenciar e controlar: a constituição de 

uma rede de ações públicas; a concepção de uma estratégia de 

implementação pela forma de plano de ação; as decisões e ações concretas. 
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De acordo com Knoepfel et al. (2007) e também Subirats et al. (2012), a 

implementação de uma política pública gera dois produtos: o plano de ação e o ato 

de implementação. Os planos de ação estabelecem as prioridades de execução no 

espaço geográfico e social, assim como no tempo. Para analisá-los propõem 

verificar: o grau de formalidade, se são explícitos ou implícitos, se são conhecidos 

por todos os atores ou não; o grau de abertura, se envolvem diferentes atores ou 

poucos; grau de discriminação de prioridades, prazos e espaços geográficos; grau 

de estruturação das interações entre os atores e responsabilidades. Já os atos de 

implementação incluem todas as atividades e as decisões administrativas de 

aplicação, inclusive as eventuais decisões dos tribunais. Para análise propõem que 

se verifique: o perímetro dos atos de implementação finais, o nível do conteúdo 

institucional, o nível de formalidade das ações, o caráter final das ações, a coerência 

do contido no interior da política, bem como a coordenação com os atos de outras 

políticas públicas. 

Segundo Subirats et al. (2012), o processo de implementação só se dá por 

terminado após a produção de decisões e ações diretamente destinadas aos 

grupos-objetivos identificados (outputs). Implica que este processo se caracteriza 

sempre pelas interações entre atores públicos e privados. Colocam que cada vez 

mais os estudos se afastam da perspectiva dos legisladores e juristas tradicionais 

que tendiam a considerar a implementação como uma função puramente executiva, 

quase automática ou mecânica. De acordo com os autores, a implementação não 

apenas é uma das etapas do ciclo de políticas públicas e também não é um 

processo uniforme, mas sim dividido em três etapas principais: 1) elaboração de 

orientações, que acontecem no momento em que a intenção legislativa se traduz em 

prescrições administrativas para a ação; 2) distribuição de recursos entre as 

instâncias administrativas responsáveis por colocar em prática a legislação; e 3) a 

supervisão, como um mecanismo para promover a responsabilidade nos níveis 

inferiores da burocracia.  

No entanto, ressaltam que o processo de implementação não é linear, ou seja, 

existe um movimento circular de retroalimentação, assim como há de se considerar 

que tais etapas são interdependentes e podem estar o tempo todo sendo 

modificadas umas pelas outras e entrando em conflitos. A forma de resolver esses 
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conflitos depende dos propósitos ou objetivos (sua claridade, pertinência e 

consistência), dos recursos (tipo, nível e oportunidade) e da complexidade do 

processo administrativo da implementação, pois os conflitos giram em torno destes 

elementos. 

 

2.2 ABORDAGENS DE ESTUDOS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Existem vários tipos de análise para o estudo de implementação de políticas 

públicas. Algumas análises podem ter como foco a medição do resultado, do 

desempenho e do impacto da implementação, outras podem investigar as falhas de 

implementação e a discricionariedade, outras ainda podem analisar o processo em 

si, como ocorre e que fatores envolvem.  A análise da implementação também pode 

ocorrer de acordo com uma perspectiva de análise top-down ou bottom-up, bem 

como diversos outros enfoques, que serão discutidos nos tópicos que seguem. 

 

2.2.1 Modelos top-down  e bottom-up  

 

Segundo Hill (1993), para compreender o ciclo de política como um todo é 

necessário prestar atenção à implementação das políticas. É uma afirmação que 

chama atenção para o fato de que a implementação transforma as políticas e 

influencia o seu desenho. Sendo assim, a implementação traz consigo a situação 

dela, o que torna importante os estudos empíricos para a análise das políticas 

públicas (apud ROCHA, 2012). 

Para Azeredo, Luiza e Baptista (2014), as distintas gerações de estudos fornecem 

um arsenal heurístico que ilumina distintos problemas envolvidos na prática e na 

pesquisa da implementação de políticas públicas.  
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Os estudos de primeira geração deram visibilidade à incerta relação entre 
objetivos e expectativas projetados na enunciação de uma política pública e 
seus desdobramentos efetivos. Tais relações foram o centro das propostas 
analíticas da segunda geração, que logrou explicitar importantes fluxos, 
recíprocos, de ações e recursos, entre centros decisórios e agentes locais. 
A integração dos mundos macro e micropolítico, e dos tomadores de 
decisão e agentes implementadores, foi o desafio – em aberto – da 
chamada terceira geração. Desta, antevê-se uma crítica mais geral à 
própria concepção de fases do processo político, apontando para modelos 
menos duros e mais contextualizados na própria definição do objeto de 
investigação (AZEREDO; LUIZA; BAPTISTA, 2014, p. 20). 

 

Hill (1993), neste mesmo sentido, destaca que os estudos de implementação têm 

evoluído ao longo do tempo e que, por conseguinte, é possível identificar três 

tendências relacionadas ao estudo desse tema: 

Os primeiros estudos partem de uma interpretação top-down (de cima para baixo) 

das políticas. Trazem a ideia de que existe um poder centralizado que toma 

decisões e que é no momento da implementação que as políticas são desvirtuadas. 

O foco desse estudo está no desenho da política tomando-o como o ponto principal 

de análise. A implementação, de acordo com essa perspectiva, não seria 

problemática ou não teria falhas desde que seguisse as diretrizes dos superiores e 

desde que não houvesse subversão dos objetivos originalmente definidos pelos 

tomadores de decisão. No entanto, é facilmente reconhecível que a perfeita 

implementação é algo inalcançável, pois existem diversos fatores que afetam a 

direção das políticas e que independem da vontade dos implementadores em seguir 

ou não as decisões originais, como: a existência de circunstâncias externas (fatores 

políticos ou naturais), o tempo e os recursos disponíveis, o reconhecimento da 

validade da política, a interdependência entre agências responsáveis pela 

implementação, o entendimento e o comprometimento com os objetivos definidos, 

bem como a comunicação estabelecida e a coordenação da política. A análise das 

políticas é desenvolvida, portanto, partindo-se do pressuposto de um deficit de 

implementação (HILL 1993 apud ROCHA, 2012). 

Uma segunda linha de estudos apresenta uma visão bottom-up (de baixo para cima) 

para as políticas públicas, que não nega completamente a perspectiva anterior, mas 

defende que a implementação deve ser vista como parte do processo de construção 

da política e, principalmente, que essa atividade é capaz de alterar a política de 
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forma fundamental, provocando melhorias no seu alcance e resultados. O autor 

coloca que, nesta perspectiva, a tomada de decisão está em todas as etapas da 

política, diferentemente da concepção tradicional do ciclo de política em que, 

primeiro, vem a decisão e depois a implementação (HILL, 1993 apud ROCHA, 

2012). 

Já uma terceira tendência para a interpretação das políticas públicas se constituiu de 

fato como um contraponto à perspectiva top-down. Trata-se de uma abordagem 

segundo a qual é melhor para a política pública que ela seja negociada na base, 

entre aqueles que operacionalizarão (os burocratas de nível de rua) e os que serão 

afetados por ela (os cidadãos beneficiados). A implementação, neste sentido, 

deveria ser vista como um processo político contínuo em que os valores e os 

interesses daqueles envolvidos com a execução das políticas afetam a sua 

formulação e seus resultados, não sendo apenas uma etapa operacional que se 

segue ao processo político de negociação de decisão (idem, ibidem). A 

implementação aparece assim, como uma justaposição, na qual se mistura com a 

fase de formulação. O implementadores acabam sendo os próprios formuladores 

das políticas. 

Neste aspecto, a implementação é vista como um espaço aberto e interativo, não 

pertencente a um ciclo linear, no qual todas as fases estão interligadas diante de 

uma concepção sistêmica, interagindo uma com as outras e se afetando 

mutuamente. A política governamental envolve-se com sujeitos não governamentais, 

sendo alguns deles objetos e beneficiários da política com poder de ação, com 

recursos e ideias. Existem vários pontos de decisões e ocorre um processo de 

retroalimentação constante nos diversos fluxos e o processo se repete 

indefinidamente. Portanto, a existência de conflitos é considerada um processo 

natural de aprendizado.  

Indo de encontro às perspectivas anteriores, Silva e Melo (2000) também 

apresentam três abordagens sobre a implementação de políticas públicas. A 

primeira abordagem é a visão que chamam de clássica, na qual implementação 

constitui uma das fases do policy cycle. Nessa visão, “a implementação corresponde 

à execução de atividades que permitem que ações sejam implementadas com vistas 
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à obtenção de metas definidas no processo de formulação das políticas.” (SILVA; 

MELO, 2000, p. 04). Na fase de formulação, são definidas não só as metas, mas 

também os recursos e o horizonte temporal da implementação da política pública. 

Mediante esses fatores, torna-se possível medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade da política. As falhas de implementação têm sido vistas como uma das 

dimensões cruciais para explicar o insucesso das políticas públicas, o que tem sido 

tema amplamente discutido (idem, ibidem). A implementação pode se deparar com 

problemas não antecipados, o que leva ao debate sobre a existência de falha de 

implementação, de falha de formulação ou falha de coordenação. A visão clássica 

de policy cycle, segundo os autores, não considera os aspectos relativos à 

implementação e seus efeitos retroalimentadores sobre a formulação da política, 

mas sim como um jogo de uma só rodada no qual a implementação acontece de 

forma top-down.  

Numa segunda abordagem, a implementação aparece como um processo simples e 

linear e representa um avanço em relação à visão clássica. Segundo Silva e Melo 

(2000), nessa abordagem as vicissitudes, obstáculos e problemas de implementação 

de políticas são incorporadas à analise e propõem que o monitoramento e a 

avaliação das políticas sejam considerados instrumentos que permitem correções de 

rota, num processo de retroalimentação. Tais problemas de implementação podem 

estar relacionados a aspectos variados, como capacidade institucional dos 

implementadores, problemas de natureza política, resistência e boicotes realizados 

por grupos ou setores, entre outros. Embora essa visão seja um avanço em relação 

à visão clássica, apresenta ainda premissas equivocadas ao considerar que os 

problemas estão relacionados essencialmente à implementação, desconsiderando a 

possibilidade da existência de problemas na formulação de políticas públicas. Esse 

processo também consagra uma visão top-down da formulação e desenho de 

programas, onde os problemas de implementação são necessariamente entendidos 

como “desvios de rotas” (id., ibid., p.08).  

Uma terceira abordagem exposta por Silva e Melo (2000), mais próxima da visão 

bottom-up, trata a implementação como um jogo entre implementadores onde os 

papéis são negociados, os graus de adesão ao programa variam e os recursos entre 

os atores são objetos de barganha. A formulação de políticas públicas está imersa 
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em incertezas relacionadas às limitações cognitivas dos formuladores perante a 

complexidade dos fenômenos sociais, a imprevisibilidade das contingências, o 

espaço aberto às discricionariedades dos implementadores, que é visto como lugar 

de práticas inovadora e criativas, a manifestação de preferências individuais ou de 

grupos através de programas e políticas. Assim, a implementação pode ser tratada 

como um espaço de aprendizagem, evolução, adaptação e, principalmente, como 

processo autônomo onde decisões são tomadas e não somente implementadas.  

Aos problemas de implementação podem ser incorporados aspectos como a 

viabilidade política de políticas e os problemas de coordenação interorganizacionais. 

De acordo com Lindblom, a implementação, portanto, “cria” políticas, uma vez que 

se constitui em fonte de informação e constantemente orienta novas políticas (apud 

SILVA; MELO, 2000). Nesse sentido, segundo os autores, a ideia de avaliação como 

instrumento de correção de rota deve ser substituída pela noção de avaliação como 

policy learning ou o aprendizado na implementação de uma política pública. 

Diante das visões expostas e das definições de diversos autores, é possível notar a 

existência de duas principais correntes teóricas sobre implementação – top-down e 

bottom-up. A primeira busca verificar os mecanismos que levariam a implementação 

a aproximar-se da formulação da política. Seguindo um processo hierárquico, tentam 

estruturar um processo de implementação que atinja os objetivos da legislação e 

minimize desvios e falhas. A segunda acredita que a implementação modifica ou 

altera a formulação da política, pois, além de ser influenciada por diversos fatores, 

relaciona-se de forma direta com os beneficiários da política, podendo entender 

melhor sua real necessidade e, assim, ajudar na melhoria da definição dos objetivos 

da política e de suas metas. 

Azeredo, Luiza e Baptista (2014) expõem que, numa visão top-down, supõe-se que 

a formulação ocorra no nível central dos governos, e que, uma vez desenhada, a 

política passa para um processo técnico de ser implementada de forma operacional 

por agências administrativas. Os decisores e os formuladores são quem detém o 

controle do processo e as ações dos atores públicos ou privados seriam dirigidas ao 

cumprimento de objetivos definidos nas decisões políticas precedentes, tomadas na 

fase da formulação. 
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Segundo Lotta (2014), o modelo top-down se reflete nas estruturas tradicionais de 

governança, enfatizando a separação entre política e administração, tomando como 

foco o controle e a hierarquia. “Os defensores dessa corrente enxergam um ideal 

normativo de colocar a política pública em ação. Assim, a política deveria ser feita no 

topo e executada por agentes de acordo com esses objetivos” (LOTTA 2014, p. 

192). O propósito desses estudos é, portanto, identificar as causas dos problemas 

na implementação e sugerir formas de reduzir falhas e minimizar a 

discricionariedade, por meio do aumento da coordenação, melhorias das formas 

comunicacionais entre formuladores e implementadores, controle mais rigoroso dos 

agentes de forma que ações e resultados se tornem mais próximos possíveis dos 

objetivos propostos pela política.  

A visão de implementação proposta nos modelos clássico e linear de políticas 

públicas consagra uma visão top-down, cuja hipótese é a de que é possível separar 

claramente a elaboração da implementação de uma política, e que os 

implementadores são de fato os agentes daqueles que decidem. Desta forma, os 

problemas da implementação são necessariamente entendidos como “desvios de 

rota” e estão mais relacionados à coordenação interorganizacional e ao controle 

(SABATIER, 1986 apud NAJBERG; BARBOSA, 2006).  

Na visão clássica, a implementação é entendida como um jogo de uma só rodada, 

em que a ação governamental é implementada de cima para baixo, não 

considerando os efeitos retroalimentadores da implementação sobre a formulação. 

Em outras palavras, não se considera o policy cycle como um processo contínuo. Na 

visão linear, tanto a formulação quanto a implementação são vistas como 

constituindo um processo, no qual incorporam-se o monitoramento e a avaliação 

como instrumentos que permitem uma correção de rota. No entanto, ainda guarda 

alguns pressupostos simplistas, ou até ingênuos, considerando a formulação como 

uma atividade relativamente não problemática e atribuindo os obstáculos e 

dificuldades da implementação a aspectos como: a capacidade institucional dos 

agentes implementadores, problemas de natureza política e resistências ou boicotes 

de grupos ou setores negativamente afetados pela política  (NAJBERG; BARBOSA, 

2006). 
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Nesse enfoque, a implementação se torna um processo de colocar os programas 

políticos em prática, exatamente como foram planejados. Reflete a presença de 

elementos como a centralização de decisão, o controle e a hierarquia. Os estudos 

desta linha se convertem a analisar se os resultados obtidos foram os mesmos 

programados, assim como identificar as falhas ou problemas de implementação. 

Parte do pressuposto de que os formuladores não só influenciam como direcionam a 

implementação, pois a definem no topo da hierarquia e estabelece o que deve 

acontecer em cada fase, controlando o processo, tanto os aspectos organizacionais, 

quanto o político e o técnico. 

Hill (2006, p. 64) coloca que, numa visão top-down, “o ato de implementar pressupõe 

um ato anterior, isto é, o ato de se formular o que precisa ser feito”. Ou seja, a 

implementação de políticas públicas, numa visão top-down, depende de como foi 

formulada, de quem formulou, quem tomou a decisão, de quem são os 

implementadores e os atores envolvidos, sobre quem possui mais poder e 

legitimidade. No entanto, Hill (2006, p. 72) considera que o “processo de elaboração 

de políticas, frequentemente, continua durante a fase de implementação”, 

envolvendo flexibilidade contínua, concretização de políticas em curso, ou, ainda, 

um processo de vai-e-vem entre política e ações. Isso porque acontece um processo 

interativo e de constante negociação entre os formuladores de políticas públicas e os 

que as colocam em prática. É na implementação que os conflitos ocorrem, que 

decisões-chaves são tomadas, que os resultados aparecem, necessitando ou não 

de adequações, que ocorrem os impactos. Essas ideias, para Hill (2006, p. 72), 

“implicam em um sistema em que um relacionamento próximo, cooperativo, 

caracteriza as relações dentro do sistema político, permitindo que a política entre em 

ação”.  

Silva e Melo (2002) colocam que, perante a visão top-down, alguns pressupostos 

são considerados realidade, como: um ambiente caracterizado por informação 

perfeita, recursos ilimitados, clareza de objetivos, linhas únicas de comando e 

autoridade e, ainda, legitimidade política e consenso quanto ao programa ou política 

(apud NAJBERG; BARBOSA, 2006). Conforme os autores, os modelos baseados 

nesta visão, entretanto, não conseguem ser fiéis à realidade, uma vez que os 

programas nunca são perfeitos e os objetivos nem sempre são considerados 
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plenamente claros e coerentes por todos os envolvidos; ao contrário, podem ser 

considerados múltiplos, contraditórios e ambíguos para muitos atores. As 

administrações nunca são totalmente transparentes ou racionais, com uma 

comunicação e coordenação impecável.  A sociedade é, muitas vezes, hostil, 

resistente e contraditória aos programas propostos (SUBIRATS, 1994 apud 

NAJBERG; BARBOSA, 2006). 

Na visão top-down, o sucesso do processo de implementação ocorre se:  

(1)  its  objectives  are  precise  and  clearly  ranked;  (2)  it  incorporates  a  
valid  causal theory; (3) it provides adequate funds to the implementing 
agencies; (4) the number of  veto  points  in  the  implementation  process  is  
minimized  and sanctions/inducements are provided to overcome resistance; 
(5) the decision-rules of the  implementing  agencies  are  biased  toward  
the  achievement  of  statutory objectives; (6) implementation is assigned to 
agencies that support the legislation´s objectives  and  will  give  the  
program  high  priority;  and  (7)  the  provisions  for outsider participation are 
similarly biased through liberalized rules of standing and by centralizing 
oversight in the hands of statutory supporters (SABATIER; MAZMANIAN, 
1995, p. 161). 

Observa-se que a preocupação central dessa abordagem consiste em elaborar uma 

política na qual os objetivos sejam claros e consistentes e não haja desvios dos 

objetivos formulados. Para isso ressaltam a necessidade de que haja o forte controle 

do processo de implementação, dos seus recursos, do tempo e dos atores 

implementadores da política, o que, perante diversos autores, dificulta a adoção 

desse modelo, na prática. 

Diferente da abordagem top-down, a abordagem bottom-up pressupõe que o 

processo de negociação e decisão mantém-se durante a fase de implementação, 

estabelecendo um processo contínuo de interação entre elaboração e 

implementação, que provoca efeitos de baixo para cima, modificando a própria 

concepção de partida. Enquanto a visão top-down tem como ponto de partida a 

elaboração de políticas públicas, na visão bottom-up considera-se como ponto de 

partida a implementação. Estudos orientados pela abordagem top-down mostram 

que o sucesso ou o fracasso de um programa depende normalmente do 

comprometimento e das habilidades dos atores sociais, públicos ou privados, que 

estão diretamente envolvidos na implementação dos programas. 
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O modelo bottom-up, segundo Lotta (2014, p. 192), “observa o processo de criação 

de política como um continuum, no qual há modificação das intenções ao longo das 

ações”. Tem-se como pressuposto que o processo de implementação transforma e 

adapta as políticas originais, inserindo novos valores, novos métodos. Parte-se, por-

tanto, para um olhar longitudinal, observando desde a origem da política, suas 

mudanças ao longo do processo em todos os níveis e a época e circunstâncias em 

que o programa foi substancialmente alterado. “Nessa perspectiva, há importância 

mínima para objetivos e planos – o que importa são os processos, uma vez que os 

resultados não são previsíveis e dependem do processo de implementação” 

(MAJONE, 1995 apud LOTTA, 2014, p. 192).  

A ênfase dessa abordagem, de acordo com Lotta (2014), está na flexibilidade da 

política pública e na sua capacidade de adaptação a possíveis contingências e 

alterações, pois são justamente esses fatores que levam aos diferentes resultados. 

A flexibilidade e capacidade de adaptação estão mais fortemente presentes nas 

ações dos agentes implementadores, que são os responsáveis pela implementação 

das políticas públicas. Estes agentes, quando públicos, são chamado por Lipsky de 

Street-Level-Bureaucracy ou burocrata de nível de rua, pois é o ator que está à 

frente do processo de implementação, relacionando-se diretamente com os usuários 

dos serviços públicos ou destinatários da política pública, como, por exemplo, os 

médicos, professores, policiais. 

A abordagem bottom-up propõe um modelo de implementação relativamente livre de 

premissas pré-estabelecidas, como ocorre na abordagem top-down. Segundo Hill 

(2006, p. 73), nos estudos sobre a implementação “de baixo para cima”, “há menor 

probabilidade de determinarem relações de causa e efeito, sobre relações 

hierárquicas ou outras relações estruturais entre atores e agências, ou sobre o que 

deveria ocorrer entre eles”. 

Diferentemente da visão linear do processo da política composto por etapas e do 

modelo de implementação top down, a visão bottom-up defende que aqueles que 

estão mais próximos às ações visadas pelas políticas, os implementadores das 

políticas públicas, têm um importante papel decisório como participantes ativos de 

um processo complexo, influenciando a política e alterando até mesmo sua 
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formulação. “Implementadores podem mudar a forma como uma política é 

conduzida, e até redefinir os objetivos da política por estarem mais próximos do 

problema e da situação local” (WALT, 1996 apud AZEREDO, LUIZA; BAPTISTA, 

2014, p. 13). Segundo o autor, “como o processo das políticas é interativo, da 

mesma forma que a formulação pode ser caracterizada pela barganha, a 

implementação pode ser caracterizada por negociação e conflito”. 

Subirats et al. (2012) acrescentam que a perspectiva de cima para baixo não permite 

incorporar as oportunidades e contribuições que surgem dos processos sociais e 

políticos, não previstas na formulação das políticas públicas. Os partidários da 

perspectiva de baixo para cima consideram que os processos políticos e sociais não 

previstos, são a expressão de que uma política pública pode gerar reações e 

estratégias divergentes do que foi programado inicialmente,  segundo os interesses 

dos atores públicos e privados envolvidos no jogo político.  

A existência da discricionariedade pode ser vista como um fator negativo perante a 

perspectiva top-down, pois significa que a política não está sendo colocada em 

prática exatamente da forma como foi elaborada. Já na visão bottom-up, a 

discricionariedade se torna um elemento importante e necessário no processo de 

implementação, pois significa que esse processo está alterando ou readequando o 

modo de se implementar a política pública, como um processo de interação e 

retroalimentação, influenciado na sua própria elaboração. “A discricionariedade 

nessa perspectiva representa a autonomia dos atores no processo de 

implementação e sua legitimidade para tanto” (LOTTA, 2010, p. 33). 

Lotta (2010) coloca que o foco central dos estudos de implementação, sob a 

perspectiva top-down, é a prescrição, ou seja, analisar o que deveria ser feito, e sua 

comparação com o que foi executado. E, nesse sentido, a principal crítica é a falta 

de descrições profundas sobre os processos de implementação e suas 

complexidades. Já, segundo a autora, os estudos de implementação que partem de 

uma visão bottom-up tendem a focar o entendimento do processo e a explicação, 

trazendo como crítica o fato de não oferecer prescrições para a prática. Souza 

(2003, p. 17) complementa, colocando que as análises bottom-up partem de três 

premissas:  



61 

 

 

a) analisar a política pública a partir da ação dos seus implementadores, em 
oposição à excessiva concentração de estudos acerca de governos, 
decisores e atores que se concentram na esfera central; b) concentrar a 
análise na natureza do problema que a política pública busca responder; e 
c) descrever e analisar as redes de implementação. 

 

A abordagem bottom-up critica a visão de que a implementação é definida pelos 

formuladores, os quais conseguem controlá-la, e também a visão de que a clareza 

das diretrizes da política, das responsabilidades, dos objetivos e metas são fatores 

que determinam o sucesso de uma política. 

Subirats et al. (2012, p. 190) trazem uma quadro adaptado de Sabatier (1986) que 

diferencia as visões top-down e bottom-up na implementação de políticas públicas 

nos seguintes aspectos: ponto de partida para análise de implementação, processo 

para identificação dos principais atores, critérios de avaliação da qualidade da 

implementação, pergunta fundamental para a gestão de políticas públicas.  

Quadro 01: Diferenças entre as visões top-down  e bottom-up  na implementação de uma 
política pública 

Enfoque de 
Implementação 

Visão Top-down  
(Sabatier & Mazmanian, 1979) 

Visão Bottom-up  
(Hjern & Hull, 1982) 

Ponto de partida da 
análise da 
implementação da 
política pública 

Decisões das autoridades político-
administrativas. 

Atividades da rede de 
implementação a nível local 

Processo para 
identificação dos 
principais atores da 
política pública 

Desde cima, e a partir do setor 
público, até embaixo, e até o setor 
privado. 

Desde baixo (street-level 
actors), até acima, 
considerando a maneira 
simultânea dos atores 
públicos e privados. 

Critérios de avaliação 
da qualidade da 
implementação da 
política pública 

Regularidade (conformidade legal) 
do processo de implementação. 
Eficácia ou grau de realização dos 
objetivos formais do PPA 
(programa político administrativo). 

Não tem critérios claramente 
definidos a priori. 
Avaliação da participação 
dos atores envolvidos. 
Avaliação do nível de conflito 
da implementação. 

Interrogação 
fundamental (para a 
gestão das políticas 
públicas 

Que modalidades (estruturas e 
procedimentos) de implementação 
devem utilizar a fim de garantir o 
maior grau de realização dos 
objetivos oficiais? 

Que interações entre atores 
públicos e privados de uma 
rede de ação pública deve 
ser levada em conta durante 
a implentação para que 
possa ser aceita? 

Fonte: Adaptado de SABATIER (1986, p. 33 apud SUBIRATS, 2012, p. 190). 

A partir dessas duas perspectivas, top-down e bottom-up, Matland (1995) propõe 

uma nova classificação, que não se baseia na dicotomia entre os tipos. A 

classificação apresentada pelo autor parte da natureza da política. Segundo ele, 
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cada perspectiva escolhe estudar diferentes tipos de políticas. A primeira escolhe 

políticas claras e a segunda escolhe políticas com alto grau de incerteza. A tipologia 

de Matland (1995) estabelece quatro perspectivas de implementação em relação à 

ambiguidade da política formulada e ao nível de conflito presente tanto na 

formulação quanto na implementação, conforme quadro a seguir. 

Quadro 02: Tipos de implementação de políticas públ icas 
  Conflict  

  Low  High  
Ambiguity  Low  Administrative Imprementation 

Resource 
Example: Smallpox erradication 

Political  
Implementation 

Power 
Example: Busing 

High  Experimental Implementation 
Contextual Conditions 
Example: Headstart 

Symbolic Implementation 
Coalition Strength 

Example: Community action 
agencies 

Fonte: MATLAND (1995, p. 160). 
 

O primeiro tipo de implementação, chamado pelo autor de Administrative 

Implementation, apresenta tanto baixo grau de conflito como de ambiguidade. 

Ocorre quando a política é caracterizada por alto grau de consenso e os meios para 

atingir seus objetivos são conhecidos. O processo de implementação fica dominado 

por questões técnicas de cumprimento e acompanhamento. O princípio central na 

Implementação Administrativa são que resultados são determinados por recursos. A 

implementação é ordenada de forma hierárquica e as informações fluem de cima 

para baixo (top-down). Um exemplo seria a política de vacinação para erradicação 

da varíola. 

No segundo tipo de implementação, chamado pelo autor de Political  

Implementation, os objetivos são claros e bem definidos, portanto com baixa 

ambiguidade, mas há discordância  entre os atores, pois os objetivos definidos são 

incompatíveis com os interesses dos envolvidos, gerando conflitos. Nesse tipo, os 

resultados da política são definidos por poder, gerado por uma coalizão de atores ou 

movidos a barganha para alcançar o consenso, sendo, assim, os mecanismos 

coercitivos e remunerativos que predominam. A descrição do processo de política 

proposta pelos modelos top-down mais recentes se aproxima de capturar a essência 

do processo de implementação sob estas condições. 
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No terceiro tipo de estratégia de implementação, Experimental  Implementation,  os 

resultados dependem muito dos recursos e do envolvimento dos atores presentes no 

ambiente de implementação, assim como as condições contextuais também 

exercem um peso fundamental e dominante no processo. A política é caracterizada 

então pelo alto grau de ambiguidade e baixo grau de conflito. Os resultados deste 

tipo de implementação dependem muito dos recursos e dos atores presentes no 

ambiente micro de implementação. Mais importante do que o sucesso dos 

resultados é a produção de aprendizado.  A tolerância a ambiguidade é maior em 

modelos bottom-up do que em modelos top-down. Um exemplo dado pelo autor 

deste tipo de implementação é o Headstart, um programa escolar para crianças 

menos favorecidas. 

O quarto e último tipo de estratégia de implementação é chamada de Symbolic 

Implementation pelo autor, sendo caracterizada por apresentar alta ambiguidade na 

política e alto nível de conflito. Esse tipo não é comum, uma vez que os 

formuladores tendem a aumentar a ambiguidade da política formulada a fim de 

eliminar o conflito. De acordo com o autor, políticas que envolvem símbolos, valores 

ou princípios frequentemente produzem conflito, mesmo quando a política formulada 

é vaga. Dessa forma, a força da coalizão do nível local determinará o resultado da 

política, ou seja, o curso da política será determinado pela coalizão de atores no 

nível local, que controlam os recursos disponíveis. Nem o modelo top-down nem o 

modelo bottom-up parecem inteiramente apropriados em descrever o processo de 

implementação quando há conflito substancial e uma política ambígua. 

A tipologia elaborada por Matland (1995) enriquece o debate sobre implementação, 

pois apresenta elementos importantes para a compreensão do processo. No 

entanto, não se contrapõe aos modelos top-down e bottom-up, sendo considerados 

complementares.  

 

2.2.2 Outras abordagens de análise da implementação  
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Para diversos autores, a implementação tem-se revelado, o “elo perdido” nas 

discussões sobre a eficiência e eficácia da ação governamental e sobre o insucesso 

dos governos em atingir os objetivos estabelecidos no desenho de políticas públicas. 

Colocar os programas em prática não é uma simples tarefa, pois envolve uma série 

de fatores, que muitas vezes foge do domínio, fazendo com que muitos programas 

não sejam implementados como previstos. Segundo Najberg e Barbosa (2006), tais 

fatores estão relacionados à natureza do problema, às circunstâncias do entorno e 

ao aparato administrativo responsável. Quanto à natureza do problema, os aspectos 

a serem observados estão relacionados ao grau de complexidade, de inovação e de 

interdependência do problema a ser enfrentado; ao tamanho do público-alvo a ser 

atingido, pois quanto maior e mais diverso, mais difícil é a implementação de um 

programa; à extensão da mudança comportamental esperada do grupo-alvo, pois 

afeta diretamente a dificuldade da política a ser implementada. No que diz respeito 

às circunstâncias ou ao contexto, merecem atenção as variáveis sociais, 

econômicas, tecnológicas e políticas. Já com relação ao aparato administrativo, a 

implementação de políticas está sujeita aos conflitos intra e interorganizacionais, 

num mesmo nível ou em diferentes níveis governamentais (NAJBERG; BARBOSA, 

2006).  

Outros fatores também podem influenciar o sucesso ou fracasso na implementação 

de uma política pública, como: o nível de conflito ou de consenso sobre o problema 

a ser atingido, a clareza dos objetivos, o tempo necessário para a implementação e 

os recursos políticos e econômicos envolvidos, o apoio contínuo do aparato 

administrativo, sua capacidade e experiência. 

Outras abordagens inovadoras sobre a implementação enfatizam os elementos de 

aprendizagem (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1984) e da implementação como uma 

decisão política (LINDBLOM, 1980). A implementação pode ser melhor representada 

como um jogo entre implementadores onde papéis são negociados, os graus de 

adesão ao programa variam e os recursos entre os atores sociais são objeto de 

barganha (BARDACH, 1977). Pressuposto central dessas contribuições é a 

necessidade de se ter uma visão estratégica dos problemas de implementação, 

incorporando questões críticas como a viabilidade política de programas e políticas e 

os problemas de coordenação interorganizacional. A implementação é entendida 
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como um processo autônomo, onde decisões são tomadas e não só executadas. 

Conflitos interinstitucionais, brechas e ambigüidades legais, omissão de normas 

operacionais, entre outros fatores, permitem que os implementadores tomem 

decisões relevantes para o sucesso da política (BARDACH, 1977 apud NAJBERG; 

BARGOSA, 2006) 

Uma abordagem mais realista sobre o estudo da implementação não procura 

comparar como a política deveria ser com o que foi implementado e como foi 

implementada a política, mas sim procura uma análise das ações como um processo 

contínuo de interação entre a formulação e a implementação. Em vez de analisar 

sob a ótica do controle e das falhas de implementação, procura analisar como uma 

forma de recriar políticas, melhorá-las e aperfeiçoá-las. 

Segundo Hill (2006), a abordagem mais realista de como ocorre a implementação se 

refere às ações como processo contínuo da interação, com políticas mutantes e 

passíveis de mudanças, uma estrutura complexa de interações entre atores e 

grupos e um mundo externo que condiciona a implementação, sendo, portanto, 

difíceis de controlar. Durante a implementação, as decisões continuam sendo 

tomadas, sendo considerável que a discricionariedade faz parte do processo. E, 

consequentemente, o desenho da política segue em contínua transformação ou 

adaptação. É justamente essa perspectiva incremental que pode levar a políticas 

bem executadas, pois segue em constante aperfeiçoamento, considerando também 

que aspectos como o contexto e o ambiente se alteram no decorrer do tempo. 

Howlett et al. (2013, p. 189) coloca a abordagem da “escolha de instrumentos” ou 

“policy design” para compreender a implementação da política. Perante essa 

abordagem a implementação de uma política pública envolve a aplicação de uma ou 

mais técnicas governamentais, para a resolução de problemas políticos na forma de 

uma composição política ou combinação de diferentes instrumentos. Tais técnicas 

podem ser conhecidas também como ferramentas políticas, instrumentos políticos 

ou de governo. Essa abordagem pressupõe que, independentemente de estudar o 

processo de implementação seguindo a visão top-down ou bottom-up, o processo de 

dar consistência e reconhecimento a uma decisão governamental sempre envolve a 
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escolha de diversas ferramentas disponíveis que puderem individualmente dar 

alguma contribuição para a promoção da política. 

“A seleção do instrumento é uma atividade complexa influenciada por fatores como a 

natureza do subsistema envolvido e, especialmente, a sua propensão para permitir 

que novos atores e novas ideias entrem nas deliberações políticas” (HOWLETT et al., 

2013, p. 192). Para serem eficazes, as escolhas de instrumentos têm que estar 

estreita e cuidadosamente relacionadas aos objetivos políticos. Assim como, 

segundo os autores, quaisquer novos objetivos e ferramentas também têm que estar 

integrados de forma cuidadosa às políticas existentes, para que a implementação 

seja bem-sucedida. Como mostra o quadro que segue: 

Quadro 03: Relação entre objetivos e meios político s na implementação de políticas 
  FERRAMENTAS POLÍTICAS 
  Consistentes  Inconsistentes  
OBJETIVOS 
POLÍTICOS 

Coerentes  Ótima Ineficaz 
Incoerentes  Mal gerida Fraca ou subótima 

Fonte: Howlett, Michael e Rayner, Jeremy (2007) apud Howlett et al. (2013, p. 193). 
 

Neste contexto, os policy-makers precisam conseguir uma boa combinação de 

objetivos e meios (ferramentas) no processo de implementação. No entanto, "esse 

processo é tão complexo que o torna carregado de desafios e de risco de 

insucesso.” (HOWLETT et al., 2013, p. 193). 

A implementação envolve muito mais do que simplesmente a execução 
técnica de decisões previamente tomadas. Só pode ser compreendida e 
avaliada de modo significativo em termos da extensão de atores políticos 
presentes no subsistema político, do tipo de recursos que esses atores têm 
ao seu dispor e da natureza do problema que eles estão tentando resolver e 
das ideias que têm sobre como lidar com ele, tudo isso no contexto do 
regime político em que eles estão inseridos (loc. cit.).  

 

As preferências por instrumentos ou estilos de implementação se formam como 

função desses fatores que podem, por sua vez, estar relacionados com o tipo de 

problemas que os implementadores enfrentam e sua facilidade de solução, bem 

como com a severidade das restrições que enfrentam ao implementarem as 

soluções para esses problemas (HOWLETT et al., 2013). O quadro que segue 

retrata esse modelo. 
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Quadro 04: Modelo de preferências de instrumentos b ásicos 
  NATUREZA DO SUBSISTEMA POLÍTICO  
  Complexo  Simples  
SEVERIDADE DAS 
RESTRIÇÕES AO 
ESTADO 

 
Alta 

Foco em instrumentos de 
gestão (por exemplo, 
provisão direta, 
reorganização do governo) 

Foco em instrumentos de 
autoridade (por exemplo, 
regulação e comitês 
consultivos) 

 
Baixa 

Foco em instrumentos de 
subsídio (por exemplo, 
verbas e financiamento de 
grupo de interesse) 

Foco em instrumento de 
informação (por exemplo, 
campanhas de publicidade e 
liberação de informações) 

Fonte: HOWLETT et al. (2013, p. 195). 
 

Apesar da escolha de instrumentos ser uma atividade complexa, é possível discernir 

e explicar padrões gerais dessas escolhas, colocando em foco os atores, as 

instituições e as ideias com as quais trabalham os implementadores políticos. Com 

essa base pode-se dar conselho aos gestores públicos sobre os tipos de 

instrumentos que provavelmente serão mais bem-sucedidos nos contextos 

específicos de implementação (HOWLETT et al., 2013, p. 195). 

Nesta seção foi discutido sobre o processo de implementação e suas diferentes 

abordagens de análise. Na próxima seção será discutido sobre os atores de políticas 

públicas e seus papéis, bem como sobre atuação dos atores na implementação 

diante de um processo de interação e relação. 
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3 ATORES NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O que se pretende realizar nesta pesquisa é uma discussão a respeito da difícil e 

complexa relação entre o meio social, político, econômico e governamental, ou seja, 

a relação entre o Estado e a sociedade na produção de políticas públicas. De forma 

mais específica, este estudo busca discutir as relações e interações que se 

estabelecem entre os atores governamentais e os atores não governamentais no 

processo de implementação de políticas públicas, observando, porém, a influência 

das variáveis que interferem nesse processo. Torna-se importante, portanto, discutir 

a respeito dos principais atores que atuam no processo de políticas públicas e, de 

forma mais específica, os atores que atuam na implementação de políticas públicas, 

bem como as relações existentes nesse espaço. Desta forma, primeiramente se fará 

uma descrição sobre os principais atores que participam das políticas públicas de 

forma geral, para posteriormente discutir quem são os atores e como eles participam 

do processo de implementação. 

 

3.1 OS ATORES E SEU PAPEL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os atores passaram a ser analisados com maior dedicação a partir do momento em 

que o olhar se voltou para o ato de “fazer” política pública, a policy making. Segundo 

Viana (1996), a produção nesse campo se intensificou a partir dos anos 70, 

buscando, principalmente, analisar o modo de funcionamento da máquina estatal no 

processo de “fazer” políticas públicas, tendo como ponto de partida a identificação 

das características das agências públicas, ditas fazedoras de políticas públicas, dos 

atores participantes desse processo, dos mecanismos, critérios e estilos decisórios 

utilizados pelas instituições responsáveis, das inter-relações entre essas variáveis 

(agências e atores) e das variáveis externas que influenciam esse processo.  

Estudos deste campo propõem-se, portanto, analisar o modo de operar do Estado, 

com a preocupação de obter um maior conhecimento a respeito das características 
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mais gerais dos sistemas políticos e das relações que se estabelecem entre políticas 

públicas e política, de um lado, e entre governo e sociedade, de outro. 

A concepção de política pública nasce entrelaçada com a ideia de intervenção 

estatal, ou seja, a ação do governo na solução de problemas ou na introdução de 

melhorias em questões consideradas públicas. Nesse sentido, só poderia ser 

elaborada e executada pelos agentes públicos. Em outras palavras, por funcionários 

selecionados para compor a burocracia estatal. Mas, atualmente, aparece a 

necessidade da atuação de outros atores, participando tanto na formulação quanto 

na execução e implementação de políticas públicas, em processo interativo, 

independente da fase da política.  

Lotta (2010, p. 33) ressalta essa questão, considerando que “as políticas públicas 

são realizadas a partir da interação de diversos atores que transformam os 

processo, ou seja, parte de uma análise da dinâmica interativa que há por trás das 

políticas públicas.” Também ressaltam esse ponto Subirats et al. (2012), ao 

mencionarem que as políticas públicas concretizam e materializam os resultados das 

interações entre diferentes atores públicos ou privados. 

Segundo Secchi (2014), os atores em política pública são todos aqueles indivíduos, 

grupos ou organizações que desempenham um papel na arena política. São aqueles 

que têm capacidade de influenciar, direta ou indiretamente, o conteúdo e resultado 

de uma política pública. Os atores de política pública são aqueles capazes de 

sensibilizar a opinião pública sobre problemas de relevância coletiva e com isso ter 

influência na decisão do que entra ou não na agenda. São os que estudam e 

elaboram propostas, os que tomam decisões, os que fazem com que intenções 

sejam convertidas em ações. Atores são, portanto, agentes que atuam em todo o 

processo de políticas públicas, desde a formação da agenda até o processo de 

avaliação. Subirats et al. (2012) conceituam atores em políticas públicas como um 

indivíduo, vários indivíduos ou uma pessoa jurídica ou, um grupo social. E, 

continuando, Procopiuck (2013, p. 140) coloca que “uma política pública não existe 

sem que um sistema organizado de atores seja formado em torno de uma temática 

com identidade definida e com fins de resolver algum problema prático socialmente 

situado”. 
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3.1.1 Os Atores 

 

Subirats et al. (2012) conceituam atores em políticas públicas como um indivíduo, 

vários indivíduos ou uma pessoa jurídica ou um grupo social, e fazem uma distinção 

entre atores “empíricos” e atores “intencionais”. Segundo os autores, na concepção 

de “atores empíricos”, os indivíduos, pessoa jurídica ou grupo social são 

considerados atores desde o momento em que pertencem a um campo social 

considerado pertinente para a análise, na medida em que a análise do seu 

comportamento contribuir para estruturar esse campo. Nesse sentido, Knoepfel et al. 

(2007) colocam que qualquer indivíduo ou grupo social ligado ao problema coletivo 

que origina a política pública deve ser considerado ator potencial no "espaço" da 

determinada política, mesmo que (temporariamente) seja incapaz de tomar medidas 

concretas para uma ou mais das fases de intervenção pública. Esta perspectiva 

integra o eixo de que nem todos os atores públicos e privados intervêm de uma 

maneira ativa e visível em todas e em cada uma das etapas da política pública, e os 

analistas tendem a focar os trabalhos na atuação dos atores mais ativos e 

considerar os grupos passivos como não atores, deixando assim de considerar 

certos fatores importantes e explicativos do processo e do conteúdo final de uma 

determinada política pública.  

Diante da perspectiva dos “atores intencionais”, os atores não são perfeitamente 

racionais, motivados somente pela maximização de sua utilidade pessoal, tanto 

material como abstrata, mas também orientam suas ações a partir da defesa e da 

promoção de valores coletivos, muitas vezes se unindo em grupo para solucionar 

problemas considerados coletivos, sem haver intervenção do Estado. É importante 

que se considere essa dupla motivação ao tratar de interpretar as condutas dos 

atores no campo das políticas públicas. 

Ainda na perspectiva de Subirats et al. (2012), após delimitar o espaço que os atores 

irão intervir, distinguem os atores das políticas públicas em função de seu caráter 

público (os atores político-administrativo, com seus estatutos) e não público (atores 

que pertencem às áreas denominadas sóciocultural e socioeconômico). Como 

atores de caráter público, consideram o Estado com seu aparato administrativo e a 
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administração paraestatal e, como de caráter não público, as organizações ou atores 

privados. São consideradas administrações parapúblicas ou paraestatais os atores 

privados, para os quais o Estado delega uma parte de suas funções em uma ação 

pública. Estas são organizações que gozam de certa autonomia e muitas vezes 

auxiliam o Estado na implementação de políticas públicas, como as organizações de 

economia mista, organizações privadas e organizações sociais, que, por meio de 

novas estruturas, colaboram com as políticas públicas.  

Os atores privados aparecem nesse contexto, dissociando-se em grupos-objetivos 

(atores cujo comportamento é politicamente definido como a causa direta ou indireta 

do problema), em beneficiários finais de políticas públicas (atores que sofrem os 

efeitos negativos do problema e cuja situação significa melhorar através de 

intervenção do governo) e grupos terceiros, indiretamente afetados pelas políticas 

públicas, quer de maneira positiva (beneficiário) ou negativa (afetado), reunindo, 

portanto, ambas as categorias todos os atores cuja situação pessoal se vê 

modificada pela política pública, mesmo que não tenha se identificado como grupos-

objetivos ou como beneficiários finais (SUBIRATS et al., 2012). 

Secchi (2014) coloca que os atores podem ser classificados em diferentes 

categorias: 

• Individuais e Coletivos. Os individuais são os políticos, burocratas, magistrados, 

formadores de opinião, e os coletivos são os partidos políticos, grupos de 

interesses, organizações da sociedade civil, movimentos sociais; 

• Políticos, Burocratas e Sociedade Civil. Os Políticos são os atores que foram 

eleitos e seus designados politicamente, os Burocratas são os que foram 

selecionados por concurso, e os atores da Sociedade Civil são os externos à 

administração pública, que não fazem parte do aparato estatal; 

• Atores governamentais e Atores não governamentais. Os atores governamentais 

são os políticos, os designados politicamente, os burocratas, os juízes, e Atores 

não governamentais são os grupos de interesse, partidos políticos, meios de 

comunicação, destinatários das políticas públicas, organizações do terceiro setor, 

e outros stakeholders como fornecedores, organismos internacionais, 

comunidades epistêmicas, financiadores, etc. 
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Neste ponto, cabe descrever algumas características específicas sobre os principais 

atores mencionados por Secchi (2009; 2014); Howlett et al., (2013), Subirats et al. 

(2012), sendo importante considerar que alguns atores estão mais presentes em 

alguma fase da política pública do que em outras. 

Os Políticos  são atores fundamentais no processo de políticas públicas, 

diferenciando-se das outras categorias de atores, das seguintes formas (SECCHI, 

2014): 

(1) são representantes de interesses da coletividade, tendo legitimidade para 

agir, exprimir opinião e defender interesses em nome de seus representados. 

Podem representar seus próprios interesses, os interesses de seus partidos 

políticos, interesses de grupo de pressão, de áreas geográficas e territórios, 

bem como interesses gerais da coletividade; 

(2) são portadores de autoridade institucionalizada de tomada de decisão, sendo, 

no entanto, limitada pela lei e pelo tempo do mandato; 

(3) são símbolos, pois atuam como homens públicos em funções cerimoniais, 

representação de território e são porta-vozes da sociedade e do estado. 

O papel primordial dos políticos eleitos  é identificar ou prever os problemas 

públicos e decidir quais políticas públicas são adequadas para combatê-los. Quando 

estão investidos de cargos no Executivo ou no Legislativo possuem legitimidade 

para propor e fazer acontecer políticas públicas de grande impacto social. No 

executivo, é o ator chave em qualquer subsistema da política pública, pois seu papel 

central deriva de sua autoridade constitucional de governar o país. São responsáveis 

pela administração da máquina burocrática, por meio de designação de ministros, 

secretários, diretores e gerentes dos órgãos públicos. O executivo tem poderes que 

lhe permitem determinar o momento propício para encaminhar projetos de lei para 

aprovação no legislativo, o que lhes conferem um grande poder de controle sobre a 

agenda política.  

Nos cargos legislativos, são atores que atuam na aprovação de orçamento e na 

proposição de prioridades para os gastos públicos, controlando a execução 

orçamentária feita pelo executivo. Tem voz no processo de aprovação dos projetos 

de lei e dos orçamentos dos governos destinados a implementá-los (SECCHI, 2014; 
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HOWLETT et al., 2013). Os políticos eleitos podem ser beneficiados ou prejudicados 

eleitoralmente pelo desempenho das políticas públicas e pelo seu próprio 

desempenho, dependendo de suas escolhas e de sua participação, em um processo 

de accountability democrática. 

Os Designados politicamente  são os atores indicados pelo político eleito para 

servir em funções de chefia, direção e assessoramento na administração pública. 

Ocupam uma faixa intermediária de cargos públicos, situada entre os políticos 

eleitos e os burocratas concursados. Na legislação brasileira são permitidos dois 

tipos de designados politicamente, os cargos de confiança e os cargos 

comissionados. As funções de confiança são acessíveis exclusivamente aos 

servidores públicos de carreira (burocratas), sendo designados para funções de 

chefia, direção e assessoramento. É uma promoção temporária (durante o mandato 

vigente) compensada com gratificação salarial. Os cargos comissionados são 

acessíveis tanto aos burocratas como às pessoas externas à administração pública. 

São livres de nomeação e exoneração, e servem para que as orientações políticas 

sejam repassadas para o corpo burocrático, fazendo com que a administração 

pública seja sensível às mudanças nas preferências do eleitorado. São exemplos de 

cargos comissionados os ministros, secretários de estado, secretários municipais e 

estaduais, presidentes de empresas públicas e várias posições de diretoria nos 

segundo e terceiro escalões da estrutura governamental federal, estadual e 

municipal (SECCHI, 2014). 

Os Burocratas  são atores que compõem o funcionalismo público, tendo como 

função primordial manter a administração pública ativa, independente do ciclo 

eleitoral. Possuem algumas características marcantes que afetam o processo de 

políticas públicas, como: estabilidade de emprego, esquemas de seleção e 

promoção baseados na competência técnica e experiência adquirida, mecanismos 

hierárquicos de coordenação (SECCHI, 2014). Exercem uma influência notável na 

configuração do contexto da política. Segundo Howlett et al. (2013), seu poder e sua 

influência se baseiam no comando sobre uma ampla gama de recursos políticos 

importantes, como: 1) a própria lei provê que certas funções cruciais sejam 

desempenhadas pela burocracia e pode conferir ampla discrição a burocratas para 

que tomem decisões em nome do Estado; 2) os burocratas têm acesso 
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incomparável a recursos materiais para perseguir seus próprios objetivos 

organizacionais; 3) a burocracia é o repositório de uma ampla gama de habilidades e 

expertises, recursos que a tornam uma organização de máxima importância na 

sociedade; 4) as burocracias modernas têm acesso a vastas quantidades de 

informações sobre a sociedade, pela maior proximidade; 5) a carreira longa e 

estável muitas vezes confere à burocracia uma vantagem sobre o executivo eleito; 

6) o fato das deliberações políticas, em sua maior parte, ocorrerem em segredo 

dentro da burocracia nega aos outros atores políticos a oportunidade de montar 

oposição a seus planos.  

Secchi (2014) coloca dois modelos que delineiam as ações dos burocratas, o 

organizacional e o gerencial. O modelo organizacional burocrático idealizado por 

Weber é composto por um corpo de pessoas com qualificação técnica, atuação 

política neutra e em benefício do bem coletivo. Pressupõe uma atuação eficiente que 

segue prescrições normativas, como o mínimo de discricionariedade, com a intenção 

de evitar favoritismos, corrupção ou desvirtuamento do interesse coletivo. Já no 

modelo gerencial, os burocratas são vistos como detentores de conhecimentos, 

criatividade e outros recursos que possibilitam o aumento da eficácia das políticas 

públicas. A discricionariedade é vista como necessária para aumentar a eficácia da 

ação pública, pois a orientação é voltada para o atendimento ao usuário dos 

serviços públicos e, assim, os burocratas, por estarem mais próximos desses 

usuários, conseguem entender melhor suas necessidades (idem, ibidem).  

Os Juízes  são servidores públicos que desempenham importante papel no processo 

de implementação das políticas públicas. São os juízes que têm a prerrogativa de 

interpretar a justa ou injusta aplicação de uma lei por parte dos cidadãos e da 

própria administração pública (SECCHI, 2014). Conhecem as regras, são 

competentes em usá-las e, além de possuírem autoridade formal para tomar 

decisões, dispõem de um tipo de expertise que é altamente valorizado e respeitado, 

uma vez que diz respeito ao contexto institucional no qual se dão os embates e as 

disputas em torno de políticas públicas (BARCELOS, 2010). As políticas públicas 

mais sensíveis às decisões judiciais são as políticas regulatórias (que tratam da 

liberdade dos indivíduos e das empresas), as políticas sociais (que tratam da 

redução das desigualdades ou do estabelecimento de oportunidade paritárias para 
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diferentes categorias sociais) e as políticas públicas que tratam, direta ou 

indiretamente, de liberdades civis ou políticas, como liberdade de expressão, de 

associação etc. São atores de muita importância, pois suas ações podem mudar a 

direção de uma política pública, da mesma forma que podem mantê-las ou reforçá-

las. 

Os Partidos políticos  são organizações formalmente constituídas que atuam em 

torno de um projeto político de ideologia partidária ou de interesse da sociedade. 

Buscam influenciar ou ser protagonista no processo de decisão pública e 

administração do aparelho governamental, por meio da formação e canalização de 

interesses da sociedade civil. Tendem a influenciar a política pública de forma 

indireta, principalmente por seu papel enquanto provedores de pessoal para o 

executivo e o legislativo, por meio da forte influência nos resultados eleitorais, em 

Estados democráticos (HOWLETT et al., 2013). A principal função dos partidos 

políticos, de acordo com Secchi (2014), é servir de elo entre os interesses da 

sociedade e do governo, uma vez que os eleitos pelo partido têm forças para fazer 

com que um projeto se torne item da agenda pública. Na sua articulação com a 

sociedade, existem duas interpretações sobre como os partidos políticos atuam: 

uma proativa e outra reativa.  

A interpretação proativa entende que os partidos políticos têm papel de 
socialização política de valores, usando a ideologia como tecnologia de 
persuasão e construção de consensos. Já a interpretação reativa visualiza 
os partidos políticos como agentes de interesses já cristalizados na 
sociedade, lutando para que as demandas sociais sejam contempladas nas 
políticas governamentais (SECCHI, 2014, p. 110). 

Os Grupos de interesse  ou de pressão são grupos de pessoas organizadas 

voluntariamente que utilizam recursos para influenciar decisões e políticas públicas e 

advogam os interesses econômicos ou valores sociais de seus membros. Podem ser 

formalmente constituídos, como os sindicatos, associações, colegiados, ou informais 

como nos casos de movimentos feministas, movimento dos sem terra, sem teto, 

grupos ambientalistas, entre outros. Muitas vezes, os membros dos grupos são 

altamente especializados e detêm um recurso valioso, que é o conhecimento único e 

a informação sobre o problema político que lhes diz respeito, e que podem não estar 

acessível aos políticos e burocratas. Podem ser percebidos com naturalidade ou 

como uma patologia do sistema democrático, pois podem conseguir desvirtuar as 
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decisões sobre uma política pública a seu favor, pela assimetria de poder ou de 

recursos, em uma situação de conflito entre grupos (SECCHI, 2014; HOWLETT et 

al., 2013).  

Os grupos de interesse influenciam: a) o reconhecimento ou encobrimento de 

problemas públicos, utilizando canais privilegiados aos meios de comunicação e as 

instâncias de poder governamental; b) a prospecção de soluções, apresentando 

metodologias de controle de problema, de forma a não afetar seus interesses; c) a 

tomada de decisões, pressionando direta ou indiretamente os tomadores de decisão; 

d) a implementação das políticas públicas, influenciando os agentes 

implementadores com a concessão de informações; e e) a avaliação das políticas 

públicas, sublinhando diante da opinião pública a eficácia ou ineficiência das 

políticas públicas (SECCHI, 2014). 

Os Meios de comunicação  (mídia) envolvem basicamente os jornais, os canais de 

televisão, as estações de rádio e internet. “É uma categoria de atores relevantes nas 

democracias contemporâneas, pelo seu papel de difusor de informações, as quais 

são importantes para a manutenção da própria democracia” (idem, ibidem). A mídia 

também exerce papel de controle sobre a esfera política e a atuação da 

administração pública, realizando jornalismo investigativo, denunciando corrupção e 

apontando as melhores práticas, contribuindo assim para o alargamento do 

processo de accountability democrática. Desempenham papéis determinantes nas 

fases de construção da agenda e de avaliação das políticas públicas. Constituem 

uma conexão importante entre o Estado e a Sociedade, que permite exercer 

influência significativa sobre as preferências públicas e privadas relativas à 

identificação dos problemas públicos e suas soluções (HOWLET et al., 2013). Detêm 

a capacidade de influenciar a opinião pública. No entanto, também são portadores 

de interesses e podem influenciar a opinião pública a seu favor, divulgando ou 

escondendo informações importantes. A mídia não é um espelho objetivo da 

realidade, livre de distorções, pois ela filtra as informações, no sentido de que define 

o que acham que merece ser divulgado e destacado, ou não. Atua também na 

promoção de campanhas de conscientização para problemas públicos, como 

desperdício de recursos naturais, doação de sangue, entre outros (SECCHI, 2014; 

HOWLETT et al., 2013). 
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As Organizações do terceiro setor  são organizações privadas sem fins lucrativos 

que lutam por algum interesse coletivo (externo ao grupo), atuando principalmente 

em áreas sociais onde a ação estatal é insuficiente ou inexistente, como na saúde, 

educação, cultura, meio ambiente, proteção de minorias. São exemplos as 

organizações não governamentais, as fundações privadas, as entidades 

filantrópicas, OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 

organizações sem fins lucrativos e outras formas de associações civis sem fins 

lucrativos. Por serem entendidas como organizações que atuam em defesa de 

interesses coletivos, são chamadas para participar tanto na tomada de decisão 

como na implementação e avaliação das políticas públicas. Nos processos de 

tomada de decisão e avaliação das políticas públicas, os mecanismos mais 

evidentes são os planejamentos governamentais participativos e os conselhos 

gestores setoriais (saúde, meio ambiente, criança e adolescente etc.) No momento 

da implementação das políticas públicas, as organizações do terceiro setor 

transformam recursos públicos e privados em serviços e projetos de caráter social 

(SECCHI, 2014). 

As Organizações privadas  aparecem na literatura mais como um agente 

influenciado pela política do que como um agente que participa do ato de “fazer” 

política. No entanto, é notável que cada vez mais os atores privados estão 

participando das políticas públicas, como agente de pressão ou atuando na sua 

elaboração, mas principalmente auxiliando o Estado na implementação. São atores 

que possuem certa autonomia e legitimidade, para os quais o Estado delega uma 

parte de sua responsabilidade na ação pública, muitas vezes por meio de acordo 

político-administrativo (APA) ou parcerias, mantendo, no entanto, um certo grau de 

controle (SUBIRATS et al., 2012). Assim, é importante que os mesmos sejam 

elencados nesse rol de atores de políticas públicas. 

Os Policytakers  ou destinatários das políticas públicas são os indivíduos, grupos e 

organizações para os quais a política pública foi elaborada, uma categoria que mais 

recebe influência do que provoca no processo de elaboração de políticas públicas. 

No entanto, os destinatários das políticas públicas podem se tornar grupos de 

pressão, bem como moldar a opinião pública e articular interesses difusos (SECCHI, 

2014). 
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O público , de forma geral, tem uma baixa participação no processo de políticas 

públicas, pelo menos de forma direta. O principal papel do público é o de eleitor, por 

meio do qual delega poderes a atores políticos representativos para determinar o 

escopo e o conteúdo das políticas públicas (HOWLETT et al., 2013). 

Os Think tanks  e organizações de pesquisa  são um conjunto significativo de 

atores societários que influenciam o processo político, sendo composto por 

pesquisadores que trabalham em universidades, institutos e think tanks, dedicando-

se a questões políticas e áreas de temáticas específicas, com interesses teóricos e 

filosóficos em problemas públicos que podem ser traduzidos em políticas públicas. 

Um think tank pode ser definido como uma organização independente, engajada em 

pesquisa multidisciplinar, que tem por propósito influenciar a política pública. 

Empregam especialistas em várias áreas de problemas públicos com a finalidade de 

apresentar recomendações completas e propor soluções práticas sobre suas áreas 

de interesse. Já os pesquisadores acadêmicos não procuram necessariamente 

soluções para um problema; têm interesses mais especializados em pesquisas. Em 

países em desenvolvimento, tendem a estar financiados pelo governo e a estar 

vinculados a ele, o que levanta questionamento sobre sua autonomia (idem, ibidem). 

Os Experts e consultores acadêmicos  são pesquisadores que trabalham em 

universidades e fazem análises e críticas substanciadas sobre algum problema 

público ou sobre a atuação e desempenho de alguma política pública e seus atores. 

(id., ibid.) 

Os atores citados se originam na estrutura e nas instituições políticas e econômicas 

da sociedade contemporânea e exercem seu papel na política pública por meio de 

suas interações, que estão imbuídas do significado das ideias que os atores 

invocam quando apoiam ou se opõem a opções políticas (HOWLETT et al., 2013). 

Nem todos os atores e instituições desempenham o mesmo papel em todas as 

políticas públicas e nem mesmo em cada subsistema de uma política. Os atores 

agem de acordo com a relação que obtêm com o problema em questão, com sua 

capacidade de agir, seu interesse, suas ideias e valores, podendo atuar de forma 

mais significativa no espaço de uma determinada política e de forma totalmente 

ausente em outro. 
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O espaço de uma política pública é o marco mais ou menos estruturado, formalizado 

e formado por atores públicos que interatuam em diversos graus de intensidade com 

atores não públicos, possibilitando estratégias de ações alternativas. Apesar de 

pertencer a diferentes organizações e de representar interesses frequentemente 

opostos, esta multiplicidade de atores, que compartilham ao menos os mesmos 

temas de debate em relação ao problema, formam o que pode ser chamado de 

espaços de interações (SUBIRATS et al., 2012). Diante de um problema social, 

ainda não assumido integralmente pelo Estado, os atores políticos podem propor 

tanto a introdução de uma nova política pública ou uma proposta de por em prática 

uma política privada ou corporativa, acordada entre outros atores envolvidos no 

tema. 

 

3.2 OS ATORES NO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O ciclo de políticas públicas, como já foi mencionado, é uma abordagem analítica 

que divide o processo de políticas públicas em estágios ou etapas inter-

relacionadas. Nessa abordagem, cada autor destaca as etapas de forma diferente, 

mas algumas são consideradas importantes e são citadas pela maioria deles. De 

forma sintética, a montagem da agenda se refere ao processo pelo qual os 

problemas chegam a tomar a atenção dos governos; a formulação da política diz 

respeito ao modo como as propostas de solução de problemas são formuladas no 

âmbito governamental; a tomada de decisão é o processo pelo qual os governos 

escolhem uma solução e adotam um curso de ação ou não ação; a implementação 

da política se relaciona ao modo pelo qual as políticas são colocadas em prática, a 

forma como os governos dão curso efetivo a uma política com vistas a solucionar um 

problema; e a avaliação da política se refere aos processos pelos quais tanto os 

atores estatais como os não estatais monitoram os resultados das políticas, em 

termos de eficiência, eficácia, efetividade, que podem resultar em uma reformulação 

do problema e das propostas de soluções, seguindo um processo de 

retroalimentação. Esta abordagem faz uma diferenciação entre as fases para termos 
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analíticos, mas sabe-se que, na prática, tais fases são inter-relacionadas, não 

havendo um princípio e um fim.  

No entanto, é possível distinguir a atuação de diferentes e específicos atores, em 

cada uma das fases do ciclo da política pública, como mostra o quadro que segue: 

Quadro 05: Cinco estágios do ciclo político, sua re lação com a resolução aplicada de 
problemas e os atores evolvidos 

Resolução aplicada de problemas  Estágios no ciclo político  Principais atores 
envolvidos 

1. Reconhecimento do problema Montagem da agenda Universo da política 
2. Proposta de solução Formulação da política Subsistema da política 

pública 
3. Escolha da solução Tomada de decisão política Subgrupo do subsistema 
4. Efetivação da solução Implementação da política Subsistema da política 

pública 
5. Monitoração dos resultados Avaliação da política Universo da política 
Fonte: adaptado de HOWLETT et a.l (2013, p. 15). 
 

Nessa perspectiva apresentada por Howlett et al. (2013), o envolvimento dos atores 

lembra uma ampulheta, uma vez que no estágio inicial, formação da agenda, e no 

estágio final, avaliação, pode existir uma ampla variedade de atores envolvidos, 

chamada de universo da política pública. Nos estágios intermediários de formulação 

e de implementação, a variedade de atores diminui e afunila o envolvimento, sendo 

chamados de subsistema da política. Já na fase de tomada de decisão, o número de 

atores é mais reduzido ainda, restringindo-se a apenas o subconjunto do subsistema 

político-administrativo. 

Na fase da formação da agenda, os participantes podem ser classificados como 

atores governamentais e atores não-governamentais, constituindo o que Howlett et 

al. (2013) chamam de universo da política. Segundo Viana (1996), o grupo dos 

atores governamentais é composto pelo alto staff da administração (presidente, staff 

do executivo e políticos nomeados), pelo funcionalismo de carreira (burocratas) e 

pelos parlamentares e funcionários do Congresso. O grupo de atores não-

governamentais abrange, como citado por Secchi (2014), os grupos de pressão ou 

de interesse, a mídia, partidos políticos, participantes de campanhas eleitorais, 

membros da academia (acadêmicos, pesquisadores e consultores) e opinião 

pública. Esses atores ou grupos de atores são responsáveis por fazer com que os 

assuntos ou problemas entrem na agenda do governo. A mídia, por exemplo, tem o 
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papel de relatar problemas, que podem assim ser mais facilmente percebidos pela 

população e entrar na agenda do governo quando os meios de comunicação os 

exaltam, pois têm a capacidade de alterar a percepção das causas de um problema, 

mas, ao mesmo tempo, dependendo do interesse, podem ignorar ou dar pouca 

ênfase a certos problemas públicos, não deixando que a população conheça a sua 

gravidade. A agenda pode originar-se também sem a presença do estado, 

emanando da população ou de um grupo específico que esteja disposto a buscar a 

solução para um problema considerado público. Não necessariamente a agenda de 

uma política pública deve ser formada com a presença de um ator governamental. 

Na fase da formulação, Viana (1996) coloca que os atores são considerados os 

“fazedores oficiais” da política pública. Esses são apenas o que Howlett (2013) 

chama de subconjunto do universo da política pública, o subsistema da política, que 

está envolvido na discussão das opções destinadas a lidar com os problemas 

reconhecidos como alvos que necessitam da ação governamental. 

O subsistema é composto somente por aqueles atores que têm suficiente 
conhecimento de uma área problemática ou domínio sobre os recursos em 
jogo para lhes dar condição de participar no processo de desenvolvimento 
de caminhos alternativos de ação que sirvam para enfrentar as questões 
levantadas no estágio da montagem da agenda (HOWLETT et al., 2013, p. 
15). 

Os principais atores neste estágio são os legisladores, executores, administradores 

e juízes, podendo ser subdivididos em dois grupos: os atores primários, que 

possuem direito constitucional para ação; e os atores suplementares, que 

compreendem as burocracias das agências administrativas nacionais (HOWLETT et 

al., 2013). Assim, os “fazedores” oficiais seriam o executivo e o legislativo, e as 

agências administrativas e as cortes do Poder Judiciário. Os juízes são 

protagonistas, à medida que emitem uma decisão judicial ou, no caso de um 

tribunal, uma súmula que torne pública a interpretação sobre determinada norma 

legal (SECCHI, 2014). Os participantes não oficiais ou “fazedores” não oficiais 

seriam os grupos de interesse, os partidos políticos e os indivíduos. 

Secchi (2014) ressalta a importância dos burocratas nesta fase das políticas 

públicas, colocando que subsidiam os políticos com seus conhecimentos técnicos 

para a formulação e escolha de soluções para problemas públicos relevantes. Cabe 
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considerar a presença dos Think tanks e organizações de pesquisa em políticas 

voltadas a setores específicos, justamente pelo fato de serem especialistas em 

determinadas áreas de conhecimento e atuação, auxiliam na formulação das 

estratégias de solução do problema. 

Na fase de tomada de decisão, que é quando se escolhe entre uma ou mais, ou 

nenhuma, das opções existentes a serem implementadas, o número de atores é 

reduzido ainda mais, restringindo-se a apenas o subconjunto do subsistema político-

administrativo, composto pelos oficiais tomadores de decisão governamentais. Os 

atores envolvidos nessa fase são principalmente os políticos eleitos, os juízes e os 

burocratas (HOWLETT et al., 2013). 

Na fase da implementação o número de atores volta a aumentar a um nível 

relevante ao subsistema, envolvendo principalmente os políticos eleitos e 

designados politicamente, os burocratas, as organizações do terceiro setor, as 

organizações privadas, o público-alvo ou beneficiários, bem como os grupos de 

pressão e os meios de comunicação. Essa fase é definida por Kiviniemi (1985), 

citado por Viana (1996), como a fase em que se implantam intenções para poder 

obter impactos e consequências, e nesse processo o sujeito da política são o 

governo e os atores governamentais (chamados de atores de caráter público, por 

Subirats et al., 2012) e o objeto, os grupos de cidadãos e outros atores privados 

(chamados de atores de caráter não público, por Subirats et. al., 2012).  

A política, quando se torna operativa, envolve ação social, que, por sua vez, 

desemboca em novas relações com vários atores, governamentais e não-

governamentais. O conteúdo e a intenção da política pública conduz a certo grau de 

relação entre os grupos de atores públicos e privados, bem como a posição 

estrutural dos atores no processo de implementação (KIVINIEMI, 1985 apud VIANA, 

1996). Secchi (2014) diz que é nesta fase que a burocracia tem seu maior papel, 

transformando valores e orientações políticas em atividades executadas pela 

administração pública, assim como podem beneficiar-se de sua posição privilegiada 

(assimetria de informação, domínio de execução) para interpretar os objetivos da 

política pública a favor dos seus interesses, de sua comunidade profissional ou do 
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seu estrato social. Este contexto será discutido de forma mais aprofundada no 

próximo tópico, por ser o foco deste estudo. 

Já na fase da Avaliação, a possibilidade de envolvimento de atores se expande 

novamente e engloba o universo da política pública, semelhante à fase de formação 

da agenda. Podem atuar na avaliação atores governamentais e não-

governamentais, dos mais diversos possíveis. Alguns atores, ao realizar uma 

avaliação, podem ter como objetivo apenas uma exposição de fatos. Esses são os 

atores de fora da política, que não estão envolvidos no processo. A mídia, por 

exemplo, atua como propagadora de interpretações de sucessos ou fracassos das 

políticas públicas, exercendo um papel de construção de consensos em torno da 

continuação, correção ou extinção de uma política (SECCHI, 2014; HOWLETT et al., 

2013). Já outros, por estarem mais envolvidos com a política, podem ter como 

objetivo não apenas mostrar as falhas, mas também apresentar melhorias e 

contribuições, mediante um processo de interação e retroalimentação, assim como 

mostrar o alcance da política, sua eficiência e eficácia. Os burocratas, nesta fase, 

abastecem os sistemas de controle com dados relevantes, fornecem aos políticos 

informações sobre o andamento da implementação, recebem críticas e sugestões 

vindas dos destinatários das políticas públicas (SECCHI, 2014). 

De acordo com Viana (1996), do grupo de atores governamentais, o alto staff da 

administração seria vital para a construção da agenda, mas menos importante para 

a formulação de alternativas e menos ainda para a fase de implementação. Seus 

recursos para a ação seriam suas prerrogativas legais. Os funcionários de carreira 

(burocratas) seriam vitais para a especificação de alternativas e mais ainda para a 

fase de implementação, exercendo pouca influência na construção da agenda. Seus 

recursos seriam a longa aprendizagem, a experiência acumulada e os padrões de 

relacionamento estabelecidos com o Congresso e com os grupos de pressão. 

Secchi (2014) coloca que os burocratas, em alguns casos, podem influenciar 

fortemente a formação da agenda, pois captam os problemas públicos de forma 

mais direta, percebendo as necessidades dos destinatários e conseguindo distinguir 

os problemas relevantes dos irrelevantes. Os parlamentares, segundo Viana (1996), 

podem exercer influência decisiva na agenda, sendo seus recursos a autoridade 
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legal, o acesso natural à publicidade e a longa experiência na atividade pública. Já 

dos grupos de atores não-governamentais, os grupos de pressão agiriam mais para 

bloquear do que para promover assuntos na agenda e os membros da academia se 

envolveriam mais na especificação de alternativas e na fase da avaliação do que na 

construção da agenda, tendo uma atuação mais de longo prazo (idem, ibidem).  

A mídia exerce influências mais regionais, em assuntos localizados, mas também 

pode influenciar e pressionar sobre assuntos de ordem global. Viana (1996) 

considera que os partidos políticos e opiniões públicas teriam uma forte influência na 

formação da agenda, enquanto Howlett et al. (2013, p.78) colocam que os partidos 

políticos exercem sua influência mais forte, mesmo que indireta, na formulação e na 

tomada de decisão política, devido ao papel exercido nestes dois estágios do ciclo 

pelos membros do executivo político vinculados ao partido. Ainda complementam 

dizendo que seu envolvimento na implementação de políticas é de baixa 

representatividade ou quase nulo, ao passo que podem ter um efeito mais direto na 

avaliação de políticas empreendidas pelos legisladores e comissões legislativas. Os 

partidos podem exercer uma presença ainda mais marcante na avaliação de 

políticas públicas quando estão na posição de partido de oposição. 

Segundo Secchi (2014, p. 99), “há um entendimento de que os indivíduos, grupos e 

organizações que influenciam o processo político não têm comportamentos ou 

interesses estáticos, mas sim dinâmicos de acordo com os papéis que interpretam”. 

Os atores interagem, alocam recursos, constroem coalizões, resolvem conflitos, em 

um determinado cenário político e diante de um determinado contexto social e 

econômico, em torno do espaço de uma determinada política pública. Mesmo 

pertencendo a uma mesma categoria, os atores podem não apresentar 

comportamento e interesse comuns. Os mesmos atores podem estar presentes em 

uma política pública e ausente em outras, dependendo do seu interesse e da forma 

como tal política irá influenciar sua atividade ou a dos seus representados. 

Segundo Secchi (2014), a presença de atores em uma arena acontece em função 

de quão diretos são os resultados da política pública sobre suas atividades, de qual 

é a probabilidade de efeitos positivos e negativos da política pública sobre suas 

atividades, do quão próximo é sua a presença territorial do ator na área de aplicação 
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da política pública, bem como de qual a acessibilidade que tem aos processos 

decisórios e/ou de implementação das políticas públicas. Ou seja, quanto mais a 

política pública o afetar diretamente, maior será a presença e atuação do ator na 

arena política. 

 

3.3 ATORES ATUANDO NA FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Neste momento da implementação, o número e o tipo de atores que participaram no 

pequeno grupo envolvido na tomada de decisão começam a se expandir para os 

subsistemas políticos, que passam então a dar uma importante contribuição à 

implementação, na medida em que seus participantes aplicam conhecimento e 

valores para dar forma ao lançamento e à evolução dos programas de 

implementação das decisões políticas, conforme coloca Howlett et al. (2013), ao 

falar sobre a atuação dos atores na política pública relacionando com o formato da 

ampulheta. Em geral, porém, um pequeno segmento de atores subsistêmicos se 

envolve no processo de implementação.  

Secchi (2014) diz que é nesta fase que a burocracia tem seu maior papel, 

transformando valores e orientações políticas em atividades executadas pela 

administração pública, assim como podem beneficiar-se de sua posição privilegiada 

(assimetria de informação, domínio de execução) para interpretar os objetivos da 

política pública a favor dos seus interesses, de sua comunidade profissional ou do 

seu estrato social.  

Segundo Dye (2001 apud HOWLETT et al., 2013, p. 179), os burocratas são os 

atores mais significativos na maior parte da implementação política, trazendo os 

conflitos endêmicos intra e interorganizacionais para o plano de frente desse estágio 

no ciclo político. Os burocratas mais analisados na fase da implementação são os de 

linha de frente, chamados por Lipsky (1980) de street level bureaucrats (burocratas 

de nível de rua). Esse grupo refere-se aos funcionários da estrutura burocrática da 

administração pública que têm um contato direto com o público e que possuem, 
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informalmente, alto grau de liberdade de decisão, chamada de discricionariedade. 

Entram nessa classe de burocrata os policiais, assistentes sociais, professores, 

médicos, bombeiros e os funcionários de atendimento público, de forma geral.  

A discricionariedade significa que as decisões referentes às etapas de construção da 

agenda, elaboração de alternativas e escolha de alternativa podem ser 

implementadas diferentemente daquilo que foi programado. A autonomia de 

implementação dos street levels bureaucrats pode ir de um nível de 

superconformidade, nos casos em que os funcionários decidem implementar ao pé 

da letra uma orientação política, em níveis de total desobediência às regras, níveis 

extremos de discricionariedade. Ambas as situações podem, por sua vez, prejudicar 

ou melhorar o desempenho da implementação da política.  

Howlett et al. (2013, p. 179) colocam que, embora “a implementação, muitas vezes 

depende de servidores públicos e de funcionários administrativos para estabelecer e 

gerenciar as ações necessárias”, cada vez mais atores não governamentais, que 

fazem parte do subsistema político-administrativo, estão participando nas atividades 

de implementação, inclusive de políticas sociais de extrema importância. Também 

nessa fase entram em cena outros atores políticos não estatais, como fornecedores, 

prestadores de serviços, parceiros, além dos grupos de interesse e dos destinatários 

da ação pública (KIVINIEMI, 1985 apud VIANA, 1996). 

Assim, prover a implementação de políticas públicas não é uma função 

desempenhada de forma quase exclusiva pelos servidores públicos, pois outras 

formas de organizações semigovernamentais, que variam desde empresas estatais 

até corporações, como as organizações sem fins lucrativos e as parcerias público-

privadas, também têm se mostrado fundamentais para a provisão de serviços 

públicos. Segundo Howlett et al. (2013), os tribunais e as juntas administrativas em 

geral também representam certa diversidade de interesses e expertise e se espera 

que moderem a interface público-privada na provisão de bens e serviços, sem 

excluir atores não estatais na produção. 

Secchi (2014, p. 57) coloca que os atores encarregados de liderar o processo de 

implementação de políticas públicas devem ser capazes de identificar e entender os 
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elementos motivacionais dos atores envolvidos. Além de tais elementos, também é 

necessário entender os obstáculos técnicos e legais presentes, as deficiências 

organizativas e os conflitos potenciais. Assim, será mais fácil agir diretamente em 

negociações, construção de coordenação entre implementadores e cooperação por 

parte dos destinatários. Implica que este processo se caracteriza sempre pelas 

interações entre atores públicos e privados. 

Brousselle e Champagne (2007 apud AZEREDO, LUIZA E BAPTISTA, 2014, p. 20), 

em um estudo específico, identificaram que a diferença entre a implementação de 

um projeto e seu desenho pode ser atribuída à apropriação dos distintos elementos 

constitutivos da intervenção pelos atores. Observaram que o processo de 

implementação dependeu de jogos e relações de poder pré-existentes à 

intervenção, bem como identificaram zonas de dificuldade de implementação, 

caracterizadas como zonas de negociação ou espaços onde a incerteza sobre o 

caminho final a ser trilhado existia devido à confrontação de diferentes relações de 

poder entre atores.  

Ferrarezi (1997) coloca que a dimensão dos problemas sociais brasileiros é muito 

grande (desigualdade de renda, pobreza, diversas formas de exclusão social, fome, 

analfabetismo e baixa qualificação profissional, feminização da pobreza, crianças em 

situação de risco, habitação, etc.) e as demandas de soluções são cada vez mais 

crescentes e complexas. Desta forma, não é possível imaginar que a questão social 

será resolvida unicamente pela ação do poder público estatal, pois a gravidade dos 

problemas sociais brasileiros exige mobilização de recursos potencialmente 

existentes na sociedade, tornando imprescindível contar com a participação de 

outros atores, sejam sociais, políticos ou empresariais. Complementa o autor, 

colocando que essas ações integradas e inovadoras são capazes de promover o 

desenvolvimento social, tornando possível multiplicar seus efeitos e a probabilidade 

de sucesso da política pública.  

Um dos 10 mandamentos de um governo empreendedor, exposto por Osborne e 

Gaebler (1992 apud SECCHI, 2009, p. 356), é que “os governos não devem assumir 

o papel de implementador  de  políticas  públicas  sozinhos,  mas  sim  harmonizar  a  

ação  de diferentes agentes sociais na solução de problemas coletivos”. Tais 
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agentes sociais ou atores não estatais podem ser definidos como todos os agentes 

que, não pertencendo à estrutura estatal, atuam em determinado plano e, de alguma 

forma, produzam nele seus efeitos. 

Em síntese, o crescimento e proliferação das organizações da sociedade civil é uma 

resposta às necessidades da "modernidade" e não somente ao padrão de atuação 

do Estado. E, desta forma, o Estado deve lançar as bases estratégicas do 

desenvolvimento social de forma a permitir estabelecer o diálogo permanente com a 

esfera privada e pública não estatal na construção do desenvolvimento sustentável e 

de uma sociedade menos desigual.  

O serviço público deve se tornar permeável à convivência com outros atores sociais 

que assumem, crescentemente, papel de formulador, implementador e, em alguns 

casos, até financiador das políticas. Isso significa que o "núcleo estratégico" do 

Estado deve preparar-se para mudar suas funções, fortalecendo a capacidade 

estatal de elaborar e avaliar políticas com maior grau de integração entre seus 

diversos aspectos (políticos, sociais, econômicos), possibilitando assim maior 

sustentabilidade aos projetos (FERRAREZI, 1997). 

 

3.3.1 A implementação como processo de relação e in teração entre os atores 

 

Diversos autores adotam como foco de estudo a análise de políticas públicas (policy 

analysis), pela qual procura olhar de forma analítica para todo o processo da política 

pública e também suas fases. Nesse campo, uma das vertentes da policy analysis é 

a análise da implementação, de forma mais específica. Cada um deles procura 

ressaltar pontos específicos que consideram importantes de serem analisados neste 

contexto. 

Na maioria das vezes o interesse da policy analysis, na fase da implementação de 

políticas públicas, refere-se às falhas de implementação, ou seja, está relacionado 

ao fato de que os resultados e impactos reais de certas políticas não 

corresponderem aos impactos projetados na fase da sua formulação. No entanto, 
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Frey (2000) destaca a existência de uma segunda abordagem que se refere à 

análise do processo de implementação, não estando relacionada às comparações 

entre objetivos e resultados.  

A primeira delas, como a maioria das pesquisas da área, tem como objetivo a 

análise da qualidade material e técnica de projetos ou programas, comparando os 

fins estipulados na formulação dos programas com os resultados alcançados e 

examinando até que ponto a encomenda de ação foi cumprida e quais as causas de 

eventuais déficits ou falhas de implementação. Enquanto a segunda abordagem está 

direcionada para as estruturas político-administrativas e a atuação dos atores 

envolvidos, considerando como questão de análise o processo de implementação, 

de forma que haja uma descrição de como acontece e a explicação do porquê se dá. 

De maneira indutiva e empírica descreve-se o que acontece, quais atores atuam, 

com quais motivos e interesses, e quais resultados produzem.  

Souza (2003) contribui argumentando que existe sempre uma tendência a estudar a 

implementação focando a dicotomia permanente entre decidir e executar, separando 

as ações políticas (de decisão) daquelas propriamente administrativas nas 

atividades do setor público. Identifica, assim, a necessidade de estudar mais 

sistematicamente os processos de implementação e de superar as tendências da 

visão clássica, com excessiva ênfase na racionalidade dos processos. Coloca que 

apenas os estudos mais recentes têm como foco de análise compreender a 

implementação como um processo de interação e negociação entre diferentes 

atores envolvidos na prestação dos serviços, considerando cada qual com seus 

interesses específicos, objetivos, estratégias, atividades e informações, pois os 

resultados da política estão diretamente vinculados a esses fatores.  

Este estudo se enquadra na segunda abordagem de Frey (2000), que vai de 

encontro ao que Souza (2003) coloca sobre os estudos mais recentes, pois o 

objetivo não é comparar objetivos com resultados e muito menos analisar a 

existência de falhas na implementação da política de inclusão financeira, mas sim 

como certos atores interagem e se relacionam nesta etapa da política pública.  
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Sobre essa perspectiva de interação e relação entre os atores, diversos autores 

reconhecem a importância da análise. No entanto, tradicionalmente, muitos estudos 

que analisam a implementação das políticas públicas consideram como foco de 

análise apenas o ator governamental, principalmente o burocrata de nível de rua, 

atuando na implementação. No entanto, alguns autores apontam a importância de 

se ampliar o foco de análise, considerando a atuação de diversos atores e 

organizações, tanto públicos como privados, na implementação de políticas públicas. 

E é neste sentido que essa pesquisa irá trabalhar, adotando como foco de análise a 

compreensão de como se dá essa relação e interação, entre atores públicos e 

privados, no processo de implementação. Portanto, esse tópico traz a visão de 

diversos autores que adotam essa perspectiva. 

A implementação é vista pela literatura atual como um longo e complexo processo 

com diversos pontos de decisão, envolvendo atores com valores que competem 

entre si, com interesses conflitantes e com diferenças de poder. Segundo Hill (2006), 

uma abordagem que realiza a análise da implementação em seu contexto 

administrativo, de forma mais realista, precisa atentar para os fatos de que: 

• a implementação envolve complexas interações intra-organizacionais; 
• a análise dessas interações deve nos levar a questões sobre negociação 

entre atores que são quase autônomos; 
• essa autonomia pode estar vinculada a reivindicações de legitimidade 

que enfatizam a recalcitrância, as deficiências e os déficits; 
• essas complexidades precisam ser vistas como contidas dentro de 

diferentes sistemas de políticas nacionais ou transnacionais que 
influenciam os jogos realizados e as legitimidades reclamadas. (HILL, 
2006, p. 85). 
 

Para o autor, alguns pontos a serem analisados nos estudos sobre implementação 

podem estar relacionados com questões de hierarquia e legitimidade, que estão 

presentes nas interações e relações entre os atores. Tais questões envolvem: a 

medida em que os atores impõem regras a terceiros; como a discricionariedade está 

estruturada; e quão facilmente os atores podem exercitar a autonomia. 

Barret e Hill (1981, p. 19) sugerem uma abordagem metodológica ao estudo da 

implementação para entender o relacionamento entre política e ação, tentando 

encontrar a  
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conceitualização que melhor reflita a complexidade e a dinâmica das 
interações entre indivíduos e grupos que buscam implementar as políticas, 
aqueles de quem as políticas dependem e aqueles cujos interesses são 
afetados pela proposta de mudança.  

 

Para isso, o autores postulam a adoção de uma perspectiva alternativa de análise 

que se concentre sobre os atores e as instituições em si e suas interações, e por um 

modelo centrado nas ações, ou de ‘baixo para cima’, como método para identificar 

com mais clareza quem parece estar influenciando o quê, o como e o porquê Barret 

e Hill (1981 apud HILL, 2006, p. 73). 

Lotta (2010) coloca que os processos políticos pelos quais as políticas públicas são 

mediadas, negociadas e alteradas durante sua formulação continuam sendo 

impactados pelos envolvidos na implementação, pelo menos pelos que desejam 

manter seus valores e interesses presentes na política. Essa perspectiva, também 

chamada pela autora de perspectiva da negociação, tirou a atenção analítica do foco 

em formas de hierarquias organizacionais, para começar a enfatizar os seguintes 

fatores: as estruturas de interesse de poder, as relações entre os atores 

participantes e envolvidos e as agências, bem como a natureza das interações que 

ocorrem no processo (LOTTA, 2010).  

Knoepfel et al. (2007) contribuem, colocando que o "jogo" dos atores não depende 

apenas de seus respectivos interesses, mas também de recursos (direito, pessoal, 

dinheiro, informação, tempo, consenso, organização, infraestrutura, força, apoio 

político) que conseguem explorar para defender suas posições, bem como das 

regras institucionais que marcam a política.  

Segundo Viana (2006), um dos modelos para compreender a implementação de 

políticas públicas se baseia em Van Meter e Van Horn (1975 apud Viana, 1996), que 

considera o desempenho da política dependente de alguns fatores influentes: as 

características das agências implementadoras (tamanho e competência da equipe, 

graus de hierarquia e sistemas de controle, graus de autonomia, vitalidade da 

equipe, redes de comunicação etc.); as condições políticas, econômicas e sociais 

(dependentes dos recursos disponíveis, do reflexo das condições econômicas e 

sociais, da opinião pública, da posição das elites, dos partidos de oposição e da 
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posição de grupos privados não institucionais) e; a forma de execução de atividades 

(que depende da clareza dos objetivos, da relação das atividades técnicas e da 

informação, e do tipo de controle exercido). 

Rocha (2012) coloca duas propostas de análise de implementação a serem 

exploradas, as “estruturas de implementação” desenvolvidas por Hjern e Porter 

(1993) e o “quadro analítico da múltipla governança” de Hill e Hupe (2009). A 

perspectiva de análise desenvolvida por Hjern e Porter (1993), denominada de 

"Estruturas de Implementação" propõe que se considere uma nova unidade 

administrativa para análise, o conjunto de atores privados e públicos envolvidos com 

esse processo (multiorganizational clusters of organizations), pois cada vez mais 

atores privados vêm atuando na implementação de políticas públicas e apenas 

estudos mais recentes vêm explorando a existência dessa modalidade de agentes 

implementadores. Os autores colocam que muitos serviços públicos importantes são 

providos via programas multiorganizacionais e para se identificar o conjunto de 

organizações envolvidas com a implementação de um programa público, Hjern e 

Porter (1993) apontam para a importância de se reconhecer o imperativo, ou seja, a 

questão fundamental por trás da política, por meio da análise dos objetivos da 

mesma. Os atores e organizações nas estruturas de implementação possuem uma 

variedade de objetivos e motivações, e cada um decide participar dessa estrutura 

por suas próprias razões. Assim a intensidade do interesse no programa em questão 

varia substancialmente de um ator para outro.  

Hill e Hupe (2009) contribuem com os estudos sobre implementação propondo outro 

paradigma para a análise, "a governança", segundo o qual o foco da análise passa a 

se concentrar na ação, ou seja, no que de fato foi realizado e não apenas nas 

intenções dos agentes. Isto é, a ênfase está no processo, na análise de que modo 

aquilo que se pretende fazer se concretiza na prática. Dessa forma, a governança é 

entendida como uma perspectiva analítica para se estudar o “governo em ação”, e o 

que os autores propõem é buscar compreender as consequências teóricas da 

concepção de governança para o estudo da implementação (HILL; HUPE, 2009 

apud ROCHA, 2012). 
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Souza (2003) coloca que é preciso superar o que a literatura chama de primeira 

geração de estudos nessa fase, excessivamente concentrada nos fracassos, pouco 

preocupada com as questões políticas e fortemente assentada no pressuposto de 

que a formulação e a implementação de políticas públicas são processos 

exclusivamente racionais e lineares, desvinculados do processo político. Coloca que 

é preciso avançar para a chamada segunda geração, que deve seguir na direção do 

desenvolvimento de tipologias analíticas, e concentrar esforços no sentido de 

identificar outras diferentes variáveis que influenciam e que causam impactos sobre 

os resultados das políticas públicas. 

Neste sentido, Secchi (2014, p.57) coloca que “os elementos básicos de qualquer 

análise sobre o processo de implementação são pessoas e organizações, com 

interesses, competências (técnicas, humanas, de gestão) e comportamentos 

variados”. Assim como, também fazem parte desses elementos analíticos as 

relações existentes entre as pessoas e entre organizações, as instituições vigentes 

(regras formais e informais), os recursos financeiros disponíveis, os materiais e 

procedimentos, informação e comunicação, elementos políticos (com sua 

capacidade de influência), entre outros. Os problemas de implementação, neste 

sentido, estão relacionados com a quantidade de programas e ações que se tem 

para se dirigir e controlar, com a diversidade de organizações e atores envolvidos 

para se manter uma interação, com os objetivos e metas a serem atingidos, com as 

questões de custo e tempo para lidar, sendo, portanto, uma atividade que envolve 

aprendizado e reformulação ao longo de todo o processo.  

A comunicação, neste contexto, aparece como um fator essencial a ser considerado 

no processo de implementação de políticas públicas. Cline (2000 apud LOTTA, 

2010) ressalta essa importância colocando que os implementadores de políticas 

públicas estão alocados em um sistema de comunicação, de forma que recebem 

mensagens e a forma como eles interpretam as mensagens recebidas e as inserem 

na implementação influenciam todo o processo. Tais mensagens podem vir tanto 

dos destinatários da política como de órgãos gestores da política. 

A interação e relação entre os atores, formuladores e implementadores, torna-se um 

ponto de extrema importância nesse contexto e, portanto, um elemento essencial de 
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análise. Quanto aos formuladores, é necessário que compreendam como ocorre o 

processo de implementação e em que condições ele acontece, para então saber o 

que esperar enquanto resultados. Quanto aos implementadores, é necessário uma 

plena compreensão da política, da sua natureza e objetivos, e dos problemas a 

serem enfrentados, para haver então uma resposta de aceitação e 

comprometimento com os resultados. Ou seja, ambos precisam ter conhecimento 

pleno do processo da política como um todo, desde a identificação do problema até 

os resultados esperados enquanto solução dos mesmos, para que assim consigam 

estabelecer um processo de interação e relação condizentes com a política.  

Subirats et al. (2012) colocam que, além dos elementos que constituem uma política, 

é necessário levar em consideração os valores, ideias e interesses dos atores, os 

recursos necessários para a execução da política e as regras institucionais que 

envolvem a política, pois esses aspectos são elementos-chaves de análise para 

qualquer fenômeno a ser estudado.  

Segundo o que afirma Kiviniemi (1985 apud VIANA, 1996), a implementação é 

definida no processo em que a política governamental envolve-se com sujeitos não-

governamentais, podendo esses ser tanto objetos como sujeitos da política. Sendo, 

portanto, uma relação entre atores governamentais e não-governamentais, 

envolvendo-se de tal modo que em cada momento se interagem, com ideias, 

recursos e ações próprios. Cada ator envolvido na ação social possui suas intenções 

próprias, ocorrendo então o encontro de várias e diversas intenções na 

implementação da política pública, assim como acontece com as ideias e também 

com os recursos de cada um. A implementação de uma política, depende então da 

interação e da relação entre os diferentes atores sobre esses aspectos (ideias, 

recursos e ações), pois cada um introduz suas características próprias.  Kiviniemi 

(1985) afirma que o conteúdo de determinada política pública conduz a certo grau de 

relação entre o público e o privado e a uma interação social entre os grupos de 

atores. 

Ao observar que o lado governamental é apenas um dos lados, coloca que é 

importante analisar a participação dos atores não-governamentais na fase de 

implementação, identificando as ideias e os valores dos atores não-governamentais, 
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bem como os recursos que mobilizam e suas ações. Ao fazer essa análise, Kiviniemi 

(1985) coloca que é possível construir os tipos de reações dos atores não-

governamentais em relação à política, dependendo dos seus valores (a favor ou 

contra) e do poder dos recursos que mobilizam (fortes ou fracos), como mostra o 

quadro que segue: 

Quadro 06: Reação dos atores não-governamentais a p olítica pública 
  VALORES 
  Pró-politica  Contrapolítica  

RECURSOS Forte  Cooperação Oposição 
Fraco  Conformidade Desinteresse 

Fonte: KIVINIEMI (1985 apud VIANA, 1996, p. 23). 
 

Neste contexto, se as ideias e os valores desses atores nortearem a favor da política 

e se os recursos que mobilizam forem fortes, as ações desenvolvidas por eles serão 

no sentido de cooperação com a política em questão. Assim, quanto mais 

cooperativa for a reação dos atores não-governamentais, mais facilmente se dará o 

processo de interação entre atores e maior o consenso quanto ao significado da 

ação social na implementação de políticas públicas.  

O Estado ou os atores governamentais, por sua vez, utilizam-se de diversas formas 

para modificar o comportamento dos atores, visando torná-los mais cooperativos 

com a política pública. De acordo com Knoepfel et al. (2007), essa modificação de 

comportamento pode ocorrer de forma coercitiva (por exemplo, através de 

obrigações, proibições, autorizações), de forma indutiva, através de incentivos 

econômicos positivos ou negativos (por exemplo, impostos, isenções fiscais, 

subsídios) ou mesmo de forma sugestiva através da manipulação de informações 

(por exemplo, campanhas de sensibilização, programas de formação). 

Essas abordagens contribuem para mostrar que outros fatores também podem 

influenciar o sucesso ou fracasso na implementação de uma política pública, como: 

o nível de conflito ou de consenso sobre o problema a ser atingido, a clareza dos 

objetivos e da natureza da política, o tempo necessário para a implementação, as 

ideias, valores e interesses, os recursos políticos e econômicos envolvidos, o apoio 

contínuo do aparato administrativo, com sua capacidade e experiência, as regras 

regulamentam e norteiam a política. Num processo de interação, entram no contexto 
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variadas ideias e valores, interesses, demandas e necessidades, normas 

institucionais e constrangimentos, recursos, que devem ser negociados para que 

haja uma coordenação e alinhamento na construção das práticas de implementação. 

A implementação de políticas públicas é, portanto, estudada aqui como um processo 

complexo e dinâmico, formado pelas interações e relações entre diversos atores e 

que, por sua vez, são influenciados por fatores que afetam a construção das suas 

ações. As dinâmicas políticas são resultados dessas relações e interações, entre 

atores públicos ou privados. Assim, o que se tem como pressuposto é que as 

políticas são implementadas por atores em interação, ou seja, não há apenas um 

agente responsável por todo o processo, mas um sistema ou uma estrutura de 

implementação. Com base nessas considerações, procura-se analisar como 

ocorrem as relações e interações entre atores estatais (gestores da política de 

inclusão financeira) e atores não estatais (cooperativas de crédito) na 

implementação de políticas públicas, bem como os fatores que influenciam.  

Esta seção abordou os principais atores de política pública e, principalmente, a 

atuação deles no processo de implementação como um processo dinâmico e 

interativo. A seção seguinte trará uma descrição sobre a política pública a ser 

analisada empiricamente, a Política Nacional de Inclusão Financeira, mostrando sua 

trajetória, seus atores e as principais ações desenvolvidas. Um olhar para a política 

pública e sua história se torna importante para que se possa entender melhor a sua 

natureza e seus objetivos em torno do problema público que se pretende enfrentar. 
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4 POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSÃO FINANCEIRA E SEUS A TORES 

 

A proposta desta seção é dar um panorama geral sobre a política de inclusão 

financeira, seus objetivos e seus atores. Primeiramente, serão abordados os 

conceitos de exclusão e de inclusão financeira, assim como será discutido por que 

esse tema se tornou uma questão primordial a ser enfrentada nos diversos países, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Posteriormente, será feita uma 

descrição com base em dados secundários, utilizando principalmente relatórios do 

Banco Central, para mostrar como esse órgão vem conduzindo o tema no Brasil. Ao 

final da seção serão apresentados os atores envolvidos na chamada política de 

inclusão financeira do Brasil e os canais de acesso utilizados por eles atualmente. 

  

4.1 O PROBLEMA PÚBLICO DA EXCLUSÃO FINANCEIRA 

 

A maior parte da literatura sobre o impacto do desenvolvimento financeiro concentra-

se na profundidade e eficiência financeira, utilizando medidas como o total de 

depósitos ou de créditos. Apenas mais recentemente os pesquisadores começaram 

a dar atenção às questões de inclusão financeiras relacionadas a até que ponto as 

famílias e as empresas podem ascender ao utilizar serviços financeiros formais 

(BECK; DEMIRGUÇ-KUNT , 2008). 

No Brasil, ainda há muita gente excluída do sistema financeiro oficial, que não tem 

acesso aos serviços normalmente prestados pelos bancos públicos e pelos bancos 

privados. Muitos dos excluídos financeiramente são pessoas humildes, que se 

encontram à margem não só do sistema financeiro, mas de todas as instituições 

públicas. Na maioria das vezes, essas pessoas têm trabalho informal, têm sua 

habitação situada em loteamentos irregulares como favelas e locais invadidos, não 

têm registros de nascimento e muito menos de óbito dos seus familiares, passando 

a vida como “indocumentados”, ou seja, como se não existissem (SINGER, 2009). 
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Quando se fala em pessoas excluídas do sistema financeiro, há várias razões que 

as levam a isso, além do fato da extrema pobreza existente atualmente. De acordo 

com Beck (2015), o acesso a serviços financeiros pode ser definido em duas 

dimensões principais: acesso geográfico, ou seja, proximidade a um prestador de 

serviços financeiros, e acesso socioeconômico, isto é, ausência de taxas proibitivas 

e requisitos de documentação. Pode-se destacar, além do fato de estarem isoladas 

geograficamente em regiões nas quais o sistema financeiro não atua e a falta de 

documentação que as permitam ingressar no sistema financeiro, a falta de acesso a 

ambientes virtuais, a falta de educação financeira (informação, conhecimento e 

habilidade), mas, principalmente, a falta de recursos financeiros e de crédito 

propriamente dito, por não ser um público rentável para as instituições financeiras. O 

fato de não ser um público rentável para as instituições financeiras também está 

relacionado ao alto custo da logística de distribuição com a prestação de serviços e 

instalação de agência bancária.  

Neste sentido, Kempson e Whyley (1999) abordam as formas de exclusão financeira 

existentes, colocando que é possível identificar pelo menos cinco maneiras pelas 

quais a exclusão financeira acontece: (1) exclusão de acesso, que está relacionada 

ao fato de que segmentos da população não usufruem de serviços financeiros em 

virtude da localização remota das unidades bancárias, associadas à baixa 

capilaridade do sistema financeiro; (2) exclusão de condição, que está associada ao 

fato de determinados serviços estarem inapropriados ou inadequados a um grupo 

específico de indivíduos; (3) exclusão de preço, relacionado a elevados preços de 

certos produtos financeiros, tornando-os incompatíveis com o orçamento de 

determinados grupos; (4) exclusão de mercado, que ocorre quando determinado 

grupo não faz parte do público-alvo para o qual a venda de determinado produto 

financeiro é destinada; ou (5) autoexclusão, relacionado ao fato de certos indivíduos 

não quererem participar do sistema financeiro, seja por medo de uso, barreiras 

psicológicas, medo da perda do controle sobre os gastos, entre outros. 

Identificar as barreiras de acesso ao sistema financeiro é importante, pois permite 

desenhar políticas que ajudem a reduzir essas barreiras. Neste contexto, Beck 

(2015) coloca que é importante distinguir entre os fatores da procura e da oferta, isto 

é, os fatores que impedem as famílias e as empresas de aceitar certos produtos e 
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serviços e os fatores que impedem os prestadores de serviços financeiros de 

chegarem a determinados grupos de famílias e empresas. Os altos custos e riscos 

estão no cerne da oferta limitada de serviços financeiros para o segmento mais 

baixo do mercado, pois são populações com transações menores ou localizadas fora 

dos centros urbanos. Do lado da procura, a falta de educação financeira tem sido 

identificada como uma barreira significativa, além da restrição ao crédito. 

Independentemente do motivo, ainda existe no mundo, nos dias atuais, número 

consideravelmente alto de indivíduos excluídos do sistema financeiro. Santos (2014, 

p. 122) coloca alguns dados sobre a exclusão financeira de forma global: mais de 

2,5 bilhões de adultos não têm uma conta bancária formal; apenas cerca de um em 

cada cinco adultos que vivem com menos de US$2 por dia tem uma conta formal, ou 

seja, 80% dos adultos pobres são excluídos do setor financeiro formal; em economia 

de alta renda, 89% dos adultos possuem conta em instituição financeira formal, ao 

passo que em economia em desenvolvimento apenas 41% dos adultos possuem 

conta formal; em países em desenvolvimento, apenas 37% das mulheres possuem 

conta formal, enquanto entre os homens esse número sobre para 46%. 

A partir de estudos, foram identificadas características de famílias que têm a 

probabilidade de ser excluídas financeiramente, sendo categorizadas em cinco 

grupos: (1) famílias cujos chefes de família são pessoas idosas com baixa renda; (2) 

famílias cujo chefe de família são jóvens; (3) mães solteiras e jóvens; (4) pessoas 

constantemente às margens do mercado de trabalho e sem estabilidade financeira; 

e (5) minorias étnicas (KEMPSON; WHYLEY, 1999). 

De acordo com Bader e Savoia (2013), os principais produtos demandados pela 

população de baixa renda, considerados excluídos, são o crédito, a poupança e o 

seguro, conforme relata os dados do Relatório Anual 2010 do CGAP (Consultive 

Goup to Assist the Poor), organização vinculada ao Banco Mundial, criada em 1995 

com o objetivo de expandir o acesso a serviços financeiros ao redor do mundo, 

auxiliando na construção de sistemas financeiros que funcionem para as 

comunidades mais carentes. O crédito pode representar a saída da zona da miséria 

ou a continuidade do empreendimento, principalmente o destinado aos 

microempreendedores. A poupança representa uma fonte de segurança para as 
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famílias, embora a população de baixa renda dificilmente consiga poupar. O seguro 

fornece uma segurança contra eventos inesperados, amenizando riscos e com isso 

estimulando a produção. 

Assim, os excluídos financeiramente são aqueles grupos para os quais o mercado 

financeiro não foi capaz de oferecer serviços formais, pois muitas vezes não é 

rentável oferecer tais serviços em áreas pobres, considerando que a construção e 

manutenção das agências bancárias, caixas eletrônicos, terminais POS (points of 

sale) necessários para facilitar o acesso ao sistema formal é caro, o que inviabiliza o 

atendimento a esses grupos (SANTOS, 2014). No entanto, os avanços tecnológicos 

têm se mostrado um forte aliado ao processo de expansão da inclusão financeira. 

Os meios virtuais se tornaram uma modalidade de baixo custo de distribuição dos 

serviços financeiros, por exigir menores custos físicos com instalações, tornando 

viável para o sistema financeiro incorporar um maior número de cliente ao seu 

portfólio, inclusive de camadas sociais mais baixas e de diversas localidades. 

A inclusão financeira é uma discussão que cresce a cada dia em diversos países e 

cuja importância tem tomado grande atenção dos estudiosos do ramo, agentes 

econômicos, governantes e instituições financeiras, em razão de seu elevado 

benefício social e do seu grande potencial econômico. Refere-se ao acesso das 

empresas e famílias a serviços financeiros formais adequados e que satisfaçam 

suas necessidades. Produtos apropriados que atendam às necessidades dos 

clientes são sustentáveis para provedores e usuários, mas que não envolvam preços 

abusivos são outros aspectos importantes (BECK, 2015).  

De acordo com Beck e Demirguç-Kunt (2008), a teoria sugere que a exclusão 

financeira atue como um travão ao desenvolvimento, e apontam para a falta de 

acesso das pessoas pobres ao sistema financeiro. Esta falta de acesso não apenas 

impede o crescimento, já que muitos projetos de investimento não podem ser 

realizados, mas também resulta em persistente desigualdade de renda. Além dos 

benefícios diretos do acesso a serviços financeiros, também consideram que a 

população mais pobre pode se beneficiar indiretamente por meio do incentivo ao 

financiamento para as micro e pequenas empresas.  
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Mostram pesquisas que dizem que o principal impacto do financiamento para a 

desigualdade de renda é a indireta, à medida que o acesso ao crédito para as micro 

e pequenas empresas promove mais a inclusão da população na economia formal, 

ao conceder trabalho e salários mais altos, do que através do acesso direto ao 

crédito pelos pobres. 

No entanto, Beck, Demirguç-Kunt e Pería (2009), em estudo realizado sobre o 

financiamento bancário para pequenas e médias empresas, colocam que dados 

coletados em 76 países, desenvolvidos e em desenvolvimento, indicam que, em 

média, as pequenas e médias empresas (PME) representam cerca de 60% do 

emprego total, e que elas consideram o acesso ao financiamento e o custo do 

crédito como grandes obstáculos e fatores que afetam o seu desempenho. 

Mencionam que o financiamento das pequenas e médias empresas tem sido objeto 

de grandes interesses, tanto dos policymakers como dos pesquisadores, devido à 

importância econômica das pequenas e médias empresas em todos os setores 

privados ao redor do mundo e à percepção de que essas empresas são 

financeiramente restritas.  

A busca de mecanismos para inclusão financeira, seja direta ou indiretamente, é um 

fator essencial para redução de desigualdades sociais e para maior desenvolvimento 

econômico. Esses elementos fazem parte de um círculo virtuoso, no qual a 

adequada expansão da inclusão financeira viabiliza o acesso à economia formal, 

contribuindo para maior crescimento econômico. Esse, por sua vez, facilita o acesso 

de mais pessoas à economia e ao sistema financeiro, mobilizando poupança e 

investimento para o crescimento do setor produtivo (BCB, 2010, p. 08). 

De acordo com Levine (1997), os sistemas financeiros são uma característica 

fundamental do processo de desenvolvimento econômico. O funcionamento 

adequado do sistema financeiro e de longo prazo influencia diretamente o 

crescimento econômico. Portanto, pode-se dizer que instituições financeiras que 

prestam serviços acessíveis e de qualidade a todas as camadas da população, 

inserindo também os mais pobres e visando a estabilidade a longo prazo, estão 

contribuindo tanto para o crescimento quanto para o desenvolivmento econômico de 

uma nação. 
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Indo de encontro ao pensamento de Levine (1997), Beck e Demirguç-Kunt (2008) 

mencionam que construir sistemas financeiros mais inclusivos envolve uma gama 

mais ampla de perspectivas do que apenas a implementação de políticas 

redistributivas. A redistribuição de renda visa apenas equalizar os resultados, ao 

passo que um melhor funcionamento dos sistemas financeiros serve para igualar as 

oportunidades à população, dando condições ao crescimento e à igualdade social. 

Do ponto de vista do sistema financeiro, o processo de inclusão financeira tem por 

objetivo transformar o foco e o modo de operação das instituições financeiras, de 

câmbio, corretoras, distribuidoras, seguradoras, cooperativas de crédito, enfim, todo 

o ramo de negócios ligado a finanças (BADER; SAVOIA, 2013).  Está associado à 

existência de um sistema financeiro saudável e funcional, que ofereça seus serviços 

a todas as camadas da população, fazendo com que alcance, principalmente, as 

camadas mais pobres. Precisa, assim, ser entendida como algo além do crédito, 

pois há uma necessidade universal por produtos de poupança, de pagamentos e de 

transferências em geral (BCB, 2010).  

Já do ponto de vista do usuário, de acordo com Bader e Savoia (2013), ela se define 

como um processo irreversível de inserção das pessoas de baixa renda, localizada 

na base da pirâmide de renda, ao universo de meios e recursos apropriados para a 

guarda, alavancagem e administração do dinheiro. Na prática, significa permitir o 

acesso da população mais excluída financeiramente a mecanismos tais quais 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida, bem-estar, desenvolvimento 

humano e social. O acesso aos serviços financeiros, segundo o BCB (2010), permite 

dotar as camadas sociais menos favorecidas de capacidade de ampliar ou 

estabilizar a renda, fortalecendo sua resiliência a choques econômicos. 

Diante desse contexto de transformação dos serviços financeiros, provendo de 

meios de distribuição mais logísticos mais eficazes, menos custosos e orientados às 

necessidades dos clientes, é que surge a possibilidade de se expandir o modelo de 

negócio no sentido de se universalizar de fato o serviço financeiro, promovendo a 

inclusão de pessoas de menor renda, não bancarizadas. “A tecnologia desempenha 

o importante papel de prover alternativas inovadoras de redução de custo e 

desenvolver novos canais de distribuição, revolucionando os modelos de negócios 



103 

 

 

existentes e desintermediando, potencialmente, as cadeias de valor constituídas, 

resultando numa nova proposta de logística de distribuição” de serviços financeiros, 

com uso de telefonia móvel, cartões inteligentes, acesso à internet e outros meios 

eletrônicos (BADER; SAVOIA, 2013, p. 94). A inclusão financeira se torna então um 

meio de facilitar o acesso e a utilização de serviços financeiros apropriados, 

acessíveis e a preços adequados por todos os membros da sociedade, sem 

exceção, desde os mais ricos até as camadas mais pobres da população. 

As instituições financeiras também têm como responsabilidade atentar-se à 

concessão de uma educação financeira aos seus clientes, principalmente os 

incluídos de baixa renda, pois a falta de educação financeira leva as famílias ao alto 

endividamento e alto comprometimento da renda. De acordo com dados do Banco 

Central, o endividamento das famílias passou de 29% em 2007 para 46% em 2014 

(BCB, 2015, p. 118). O endividamento sobre a renda dos tomadores de crédito 

chegou a 64% em 2014, acima do endividamento das famílias, 46%, que é calculado 

com base na renda agregada, incluindo todos os rendimentos da família. Na faixa de 

renda mais baixa, até 3 salários mínimos, o endividamento chegou a 73%, em 2014 

(BCB, 2015, p. 122). O comprometimento da renda do tomador de crédito foi, em 

média, de 23%, o que resulta em um índice de inadimplência de 3,7%, sendo que na 

faixa de renda mais baixa (3 salários mínimos) o índice chegou a 6,2%, em 2014 

(BCB, 2015).  

Esses dados mostram a importância de levar a educação financeira junto com o 

acesso ao crédito. A educação financeira pode disciplinar o uso consciente dos 

instrumentos financeiros e minimizar os riscos do uso indevido do crédito, pois usar 

o crédito de forma inadequada pode provocar o superendividamento, que, por sua 

vez, pode gerar além de danos materiais (perda de bens, queda de consumo)  

também problemas sociológicos e psicológicos (perda moral, pressão da sociedade). 

Assim, além de promover esse acesso, tem também como finalidade proporcionar a 

educação financeira para que o serviço seja utilizado de forma justa e também 

responsável, garantindo continuidade a longo prazo. O BCB a considera como 

requisito para a estabilidade financeira consistente, na qual o incluído entende como 

funcionam os instrumentos de acesso e uso, devido à educação financeira, e como 
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podem servir às suas necessidades, inclusive considerando os novos horizontes 

decorrentes da oferta de novos canais de poupança e crédito, serviços de 

transferência de recursos, de pagamentos etc. (BCB, 2010). 

No início dos anos 2000 a publicação de vários estudos mostrava a alta correlação 

entre pobreza e exclusão financeira. Havia também uma preocupação por parte dos 

órgãos encarregados da estabilidade financeira de que a inclusão financeira, se 

realizada de forma inadequada, poderia converter-se em fonte potencial de 

instabilidade. Além disso, a percepção do segmento bancário tradicional de que a 

inclusão financeira criaria um nicho para expansão de seus negócios, formara o 

conjunto de fatores que levaram o tema inclusão financeira a ocupar espaço 

relevante nas agendas do G20, de organismos internacionais, bancos centrais e 

reguladores do sistema financeiro, bem como de secretarias e ministérios da 

Fazenda de diversos países (BCB, 2014). 

Os países membros do G20 debatem soluções e maneiras de amenizar os 

problemas do sistema financeiro. Em 2009, no encontro em Pittsburgh, os líderes de 

todas as nações envolvidas no G20 se comprometeram pela primeira vez com esse 

esforço, endossando em seguida o estabelecimento da Parceria Global para 

Inclusão Financeira (GPFI), voltada à realização de trabalhos sobre o tema, 

incluindo a implementação do Plano de Ação para Inclusão Financeira, na reunião 

de cúpula do G20, em Seul, no ano seguinte (SANTOS, 2014). O Plano de Ação 

para Inclusão Financeira Inovadora, lançado em dezembro de 2010, teve como 

principal instrumento de execução a Parceria Global para Inclusão Financeira, da 

qual o Brasil faz parte. 

Em 2011, em Riviera Maia, no México, dezessete países em desenvolvimento, entre 

eles o Brasil, assinaram a Declaração Maia, comprometendo-se a implementar 

diversas medidas voltadas a tornar os serviços financeiros acessíveis aos 2,5 

bilhões de pessoas no mundo que vivem hoje à margem do sistema financeiro. A 

Declaração Maia é o primeiro conjunto de compromissos globais e mensuráveis 

assumido por países em desenvolvimento para aumentar a inclusão financeira. Até 

2014, mais de noventa países – que representam mais de 75% da população não 

bancarizada – já haviam aderido ao acordo (BCB, 2014). 
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Um estágio para a obtenção de um sistema financeiro saudável e inclusivo é a 

convergência entre microfinanças e sistema financeiro tradicional, ou seja, resultado 

da expansão do acesso a serviços financeiros adequados a diversas camadas da 

população de forma eficiente. A premissa que embasa esse sistema financeiro único 

é que a prestação de serviços financeiros adequada se torna viável por meio de 

recursos tecnológicos, desenvolvidos para públicos e nichos de mercado com 

necessidades próprias, sem segregar e classificar clientes. Para que ocorra esse 

processo de integração, há necessidade de conhecimento do mercado e do 

potencial de alavancagem de parcerias que envolvam atores distintos, em ações 

coordenadas. O projeto inclusão financeira tem, portanto, pretensão de privilegiar 

soluções de longo prazo, que conduzam a melhoria da qualidade de vida da 

população, e não de buscar soluções de curto prazo, que atendam a conjuntos 

isolados de operadores, nichos de clientes ou ajustes normativos (FELTRIM; 

VENTURA; DOHL, 2009). 

 

4.2 O PROJETO PARA INCLUSÃO FINANCEIRA DO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL 

 

Desde a década de 90, o Banco Central do Brasil (BCB) vem atuando para ampliar e 

melhorar o acesso da população a serviços financeiros, por meio de três frentes 

principais: (i) expansão e fortalecimento dos canais de acesso a serviços financeiros, 

destacando a importância dos correspondentes no país, que, além de levarem 

serviços financeiros a municípios desassistidos, oferecem mais conveniência em 

áreas já atendidas; (ii) criação de instrumentos para melhor adequação dos serviços 

aos segmentos de menor renda; (iii) garantia da qualidade na provisão de serviços 

financeiros (BCB, 2012). O Banco Central do Brasil considera a inclusão financeira 

como “o processo de efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros 

adequados às suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida” (BCB, 

2010). Segundo a Febraban (2011, p. 11), é “uma condição essencial ao 

crescimento econômico sustentável, devendo ser materializada como um processo 



106 

 

 

de bancarização da população de forma adequada às suas necessidades, 

contribuindo com a sua qualidade de vida”. 

Os primeiros passos rumo à inclusão financeira se deram no Brasil em 1995, a partir 

da criação do Conselho da Comunidade Solidária, pela qual foram tomadas 

iniciativas no sentido de regulamentar legalmente o microcrédito e ampliar os 

serviços prestados pelos correspondentes bancários (SINGER, 2009). Com o plano 

real, a inclusão financeira no Brasil passou a ganhar forças, pois com a estabilização 

da moeda, a população passou a conseguir ter mais acesso ao crédito nas suas 

diversas modalidades, tornando mais viável a aquisição de bens duráveis, 

habitação, entre outros. No entanto, foi a partir do governo Lula que o princípio de 

inclusão financeira foi adotado como um objetivo estratégico prioritário (SINGER, 

2009).  

Embora os debates sobre inclusão financeira no Brasil são datados a partir de 1995, 

desde 1902, quando surgiu a primeira cooperativa de crédito no Brasil, em Nova 

Petrópolis (RS), que ações de inclusão financeira vêm sendo desenvolvidas. As 

cooperativas de crédito surgiram com a finalidade de melhorar as condições 

financeiras e de crédito de uma população e, portanto, são as instituições iniciantes 

do processo de inclusão financeira, pois já nasceram com esse intuito e faz parte 

dos seus próprios princípios. 

O governo brasileiro, seguindo a intenção de melhorar a qualidade de vida da 

população mais pobre, vem adotando medidas que buscam a redução das 

desigualdades sociais no país. A inclusão financeira tornou-se então uma ferramenta 

indispensável para outros programas sociais implantados pelo governo, como o 

Bolsa Família, por exemplo. O programa Bolsa Família é um programa de 

transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o País. O programa tem mais de 13,9 milhões de famílias 

beneficiadas e busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à 

educação e à saúde. O benefício pode ser recebido por uma conta simplificada na 

Caixa Econômica Federal, com direito a um cartão magnético que possibilita 

compras, depósitos, saldos, transferências entre outros serviços, o que proporciona 

e de forma direta a inclusão financeira do beneficiário. Assim, nos últimos anos, a 
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busca de mecanismos para que a população tenha acesso tanto a serviços 

financeiros adequados às suas necessidades quanto aos programas sociais do 

governo, fez da inclusão financeira uma ferramenta essencial (FELTRIM, VENTURA, 

DOHL, 2009). 

O Banco Central do Brasil tem se mostrado uma peça fundamental no processo de 

expansão da inclusão financeira no país. Além de atuar na supervisão das 

instituições financeiras, também visa promover um sistema financeiro inclusivo, com 

duas motivações importantes. A primeira é de caráter geral, uma vez que a inclusão 

financeira adequada, equilibrada e responsável contribui para a redução da 

desigualdade social e para o desenvolvimento econômico do país, especialmente ao 

permitir o provimento de serviços financeiros tal como requerido pela demanda e ao 

tornar o Sistema Financeiro Nacional (SFN) mais eficiente no seu papel de 

intermediador financeiro. A segunda é específica e está associada ao fato de a 

inclusão financeira fortalecer o principal canal de transmissão da política monetária, 

que é exatamente o sistema financeiro (BCB, 2011).  

Em 1999, segundo Andrade e Diniz (2016), o Banco Central implementou ações 

regulamentares importantes referentes a três dos pilares da política de inclusão 

financeira: (1) o cooperativismo de crédito, pela Resolução n. 2.608, na qual 

destaca-se o incentivo à estruturação das cooperativas de crédito em sistemas 

integrados, supervisionados por centrais de crédito, visando reduzir os riscos 

inerentes ao negócio, e a flexibilização da admissão de associados, que gera 

aumento do público-alvo; (2) o microcrédito, pela Resolução n. 2.627,  que 

regulamenta as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de 

Pequeno Porte e; (3) os correspondentes, pela Resolução n. 2.640, que amplia o rol 

tanto de serviços como de contratantes permitidos. Colocam os autores que outra 

ação importante para a promoção da inclusão financeira foi a criação em 2003 das 

contas simplificadas, correntes e poupanças, pelas Resoluções n. 3.104 e n. 3.113, 

que se caracterizam pela maior facilidade de abertura e pela isenção de tarifas, 

tornando-se os principais canais de pagamento dos benefícios do Programa Bolsa 

Família. 
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Os debates no Brasil se iniciaram em 2002, com seminários sobre microcrédito 

(2002 e 2003), ampliados posteriormente para microfinanças (2003 a 2008) e, a 

partir de 2009, sobre o tema da inclusão financeira, em suas diversas dimensões. A 

preocupação em promover a inclusão financeira levou o Banco Central a participar 

também do debate internacional sobre o assunto, no âmbito do G20 (BCB, 2012). 

Andrade e Diniz (2015) ressaltam que é interessante notar que a evolução 

conceitual, microcrédito - microfinanças - inclusão financeira, refletiu-se na temática 

desses eventos. 

No entanto, o desenvolvimento das microfinanças no Brasil estava aquém do 

esperado, e a partir de 2008 os eventos foram reorientados a irem além da 

divulgação das microfinanças, acrescentando-se o objetivo de diagnosticar o setor 

microfinanceiro do país. Nesse contexto, foi desenvolvido um projeto estratégico 

denominado Inclusão Financeira I – Diagnóstico e Articulação, que durou de 2009 a 

2011, seguido do projeto Inclusão Financeira II – Mapeamento e Regulação 

(ANDRADE; DINIZ, 2015). Esses projetos e seus resultados foram discutidos nos 

Fóruns sobre Inclusão Financeira, que aconteceram durante esses anos. 

O I Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira aconteceu em Salvador, em 

2009, e buscou-se diagnosticar os pontos fortes e as fragilidades do setor de 

microfinanças. Para atender ao objetivo do projeto Inclusão Financeira de 

diagnosticar pontos fortes e fracos sobre o assunto, foi editado pelo Banco Central 

do Brasil o livro “Perspectivas e Desafios para Inclusão Financeira no Brasil: visão 

de diferentes atores”, com capítulos preparados por stakeholders estratégicos, que 

buscam evidenciar o “estado da arte” do tema no Brasil, antes do I Fórum. A 

expectativa em relação ao livro era que seu conteúdo servisse de parâmetro para 

avaliação de mudanças que se viessem a se processar do I Fórum em diante. 

Assim, esse I Fórum teve como objetivos realizar diagnóstico a respeito das 

microfinanças no Brasil e promover parcerias, a fim de alavancar projetos que 

contribuíssem para a inclusão financeira, na busca de um sistema financeiro 

sustentável e inclusivo (BCB, 2009).  

Foram discutidos temas como governança, transparência e tecnologia de produtos e 

serviços no setor das microfinanças. Os resultados do I Fórum indicaram a 
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necessidade da realização de um diagnóstico mais aprofundado, bem como de 

organizar e consolidar dados e informações sobre o assunto, disponíveis no BCB 

para que fosse possível construir o mapa da inclusão brasileira. Também foram 

abertas negociações para parcerias em projetos nessa área, com o objetivo de gerar 

iniciativas concretas que orientem para um sistema financeiro sustentável e inclusivo 

(BCB, 2010). 

Em 2010, o Brasil começou a participar de atividades no âmbito do G20. Foi 

constituído, em 2009, o Grupo de Especialistas em Inclusão Financeira (Financial 

Inclusion Experts Group – FIEG), no bojo do qual foram criados o Subgrupo de 

Acesso por meio da Inovação (Access Through Innovation Subgroup – ATISG), no 

qual o Brasil exerceu com a Austrália a coliderança, e o Subgrupo de Finanças para 

Pequenas e Médias Empresas (Small and Medium Enterprise Finance – SME). Os 

trabalhos do grupo do Brasil resultaram na definição dos Princípios para Inclusão 

Financeira Inovadora do G-20, a saber (BCB, 2012):  

Liderança – cultivar amplo compromisso governamental pela inclusão financeira 

para ajudar no combate à pobreza; 

Diversidade – desenvolver políticas que promovam a competição e o fornecimento 

pelo mercado de ampla gama de serviços financeiros; 

Inovação – promover a inovação tecnológica e institucional como meio de expandir 

o acesso e o uso a serviços financeiros, inclusive melhorando a infraestrutura 

disponível; 

Proteção – praticar a proteção ao consumidor sob perspectiva ampla, levando em 

conta as responsabilidades do governo, dos prestadores de serviços financeiros e 

dos consumidores; 

Capacitação – desenvolver educação e capacitação financeira; 

Cooperação – desenvolver um ambiente institucional com claras definições de 

responsabilidade e de coordenação dentro do governo e também encorajar 

parcerias e consultas diretas entre governo, setor privado e outros interessados; 
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Conhecimento – melhorar a coleta e o trabalho de dados para embasar a 

formulação de política, medir o progresso e desenvolver o aprendizado sobre o 

assunto; 

Proporcionalidade – praticar política e estrutura regulatória proporcional aos riscos 

envolvidos nesses novos serviços; e 

Estrutura – considerar as seguintes sugestões para o sistema regulatório, levando 

em conta as especificidades de cada país: (a) adoção de um regime apropriado de 

combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que leve em 

consideração o risco real e que equilibre os benefícios da inclusão financeira com os 

riscos relacionados aos produtos e aos canais de acesso; (b) estabelecimento de 

condições para o uso de agentes como intermediários entre instituições financeiras e 

o público; (c) criação de um claro regime regulatório para o dinheiro eletrônico; (d) 

desenvolvimento de incentivos baseados no mercado para promover amplas 

interoperabilidades e interconexões nas movimentações por meio eletrônico. 

A partir desse momento, uma série de debates e atuações ocorreram para ampliar e 

melhorar o acesso da população brasileira a serviços financeiros, o que culminou, 

inclusive, na identificação de desafios para continuar promovendo a inclusão 

financeira da população e para garantir sua qualidade. Entre eles, destacaram-se: (i) 

aumentar a adequação da oferta de serviços financeiros às necessidades da 

economia e da população; (ii) elevar o nível de educação financeira da população, 

combatendo o sobre-endividamento; (iii) fomentar a poupança popular; (iv) fortalecer 

os mecanismos de proteção aos usuários de serviços financeiros; (v) fomentar o 

desenvolvimento sustentável do microcrédito produtivo; (vi) garantir a estabilidade e 

promover o aperfeiçoamento do modelo de correspondentes no país; (vii) aprofundar 

o conhecimento sobre a realidade brasileira em relação à inclusão financeira (BCB, 

2012). 

Visando o alcance desses desafios, surgiu a necessidade de um esforço 

coordenado, o que motivou o lançamento da Parceria Nacional para Inclusão 

Financeira (PNIF). A PNIF envolve uma Rede de atores públicos e privados 

engajados em ações coordenadas, com o objetivo de promover a adequada inclusão 
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financeira da população brasileira. Parte do princípio de que as soluções para 

promoção de um sistema financeiro realmente inclusivo e socialmente justo passam, 

necessariamente, pelo diálogo, pelo trabalho colaborativo e pela formação de 

parcerias (BCB, 2014).  

O II Fórum do Banco Central sobre Inclusão Financeira ocorreu em Brasília, no ano 

de 2010, tendo como objetivo aprofundar as discussões sobre o tema e construir 

uma agenda para promoção de adequada inclusão financeira no Brasil, por meio de 

parcerias, em busca de um sistema financeiro sustentável, eficiente e inclusivo. 

Durante o Fórum, foram levantados diversos temas relevantes, apresentados por 

meio de cinco painéis temáticos: o marco regulatório para inclusão financeira, o 

financiamento de pequenos negócios, as finanças solidárias e o desenvolvimento 

territorial, a educação financeira e a proteção ao consumidor e, finalmente, a 

inclusão financeira das famílias de baixa renda (BCB, 2010). 

No III Fórum do Banco Central sobre Inclusão Financeira, também realizado em 

Brasília, em 2011, foram debatidos, especificamente, os três pontos principais por 

meio de painéis temáticos e mesas redondas. Os painéis temáticos foram dedicados 

ao debate do Diagnóstico do mercado, mapeando a inclusão financeira no Brasil e 

sua demanda, do Marco regulatório para inclusão financeira, principalmente das 

Instituições de Microfinanças (IMFs) e mobile payment, e do tema Educação 

financeira e proteção ao consumidor de serviços financeiros (BCB, 2011).  

Foi neste Fórum que foi anunciada a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira 

(PNIF), trazendo os seguintes objetivos específicos: (1) expandir e melhorar o 

acesso da população a serviços financeiros; (2) favorecer a responsabilidade 

financeira e o acesso a informações sobre serviços financeiros por meio da 

educação financeira e do aumento da transparência; (3) atuar para que a oferta de 

serviços financeiros seja mais adequada às necessidades da economia e da 

população (BCB, 2012; 2014).  

Dessa forma, foram publicadas duas edições do Relatório de Inclusão Financeira 

(RIF): a primeira, em 2010, no II Fórum, e a segunda, em 2011, no III Fórum, ambos 

em Brasília. O primeiro RIF (primeiro relatório sobre o tema no país) baseou-se, em 
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grande medida, em práticas internacionais para coleta e para a organização de 

dados nesse campo, dividindo o estudo em (1) Acesso, observando a possibilidade 

de utilização de serviços financeiros em função da disponibilidade de canal de 

acesso ao sistema financeiro, e (2) Uso, analisando a efetiva utilização de serviços 

financeiros (BCB, 2012). Esse RIF deu subsídios para monitoramento e avaliação de 

impactos de políticas e ações relacionadas à inclusão financeira no país, 

constituindo-se importante instrumento para o contínuo aprimoramento dessas 

políticas e para a elaboração e implementação de novas iniciativas (BCB, 2010). 

O segundo RIF, além de atualizar e aprimorar os dados apresentados no primeiro 

relatório, por meio de debates entre os integrantes e também atores externos, 

domésticos e internacionais, inovou por apresentar estudo da evolução da inclusão 

durante uma década (2000 a 2010), por meio da construção do Índice de Inclusão 

Financeira (IIF). Esses três fóruns foram marcados por amplo debate, com a 

definição dos problemas a serem equacionados (BCB, 2012; 2014). 

Ao analisar as ações e esforços necessários para atingir os objetivos da PNIF, 

surgiu a necessidade de fortalecimento do ambiente institucional, de modo a torná-lo 

mais proficiente à promoção da adequada inclusão financeira da população 

brasileira. Assim, em maio de 2012, o Banco Central do Brasil publicou o Plano de 

Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, no qual foram identificadas três 

linhas de ação prioritárias para a constituição de um ambiente institucional que 

melhor propiciasse e catalisasse a adequada inclusão financeira no país, todas 

alinhadas aos Princípios para Inclusão Financeira Inovadora do G20. São elas: 1) 

Diagnóstico; 2) Regulação e 3) Educação e Transparência.  

O trabalho de diagnóstico visou aprofundar o conhecimento sobre a inclusão 

financeira no país, por meio inclusive de pesquisas de campo para coleta de dados 

sobre a demanda por serviços financeiros. Na segunda linha de ação, Regulação, 

identificou-se também a necessidade de aprimoramento do marco legal e regulatório 

para a promoção da adequada inclusão financeira no Brasil, conforme as atribuições 

e competências dos órgãos reguladores integrantes da parceria. Na terceira linha, 

Educação e Transparência, visou-se fortalecer a coordenação de ações que 

contribuíssem para a promoção da educação financeira da população brasileira e 
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para a redução da assimetria de informações entre provedores de serviços 

financeiros e a sociedade (BCB, 2012). 

Assim, com base nessas linhas prioritárias e no seu objetivo primordial, o Plano de 

Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional inclui oito ações a serem 

implementadas entre 2012 e 2014 (BCB, 2012): 

• Aprimorar o arcabouço regulatório do microcrédito e das instituições 

especializadas em microfinanças, para o adequado suporte a 

microempreendedores, bem como a micro e pequenas empresas; 

• Fomentar a diversificação e a melhoria dos serviços financeiros, tornando-os 

mais adequados às necessidades da população; 

• Definir marco legal e regulatório sobre móbile payment; 

• Fortalecer a rede de canais de atendimento à população; 

• Contribuir para a promoção da educação financeira; 

• Intensificar a divulgação dos direitos do consumidor de serviços financeiros e 

dos caminhos para solução de conflitos; 

• Aprimorar a metodologia utilizada no estudo da inclusão financeira e 

incorporar indicadores de qualidade; 

• Realizar pesquisas sobre o comportamento e as percepções da população 

em relação à utilização de serviços financeiros. 

Os primeiros resultados do plano de ação foram mostrados nos IV e V Fóruns Banco 

Central sobre Inclusão Financeira, realizados em 2012 e 2013, em Porto Alegre e 

em Fortaleza, respectivamente. Em 2014, no VI Fórum, em Santa Catarina, o ciclo 

se completou. Este trabalho gerou o Relatório do Plano de Ação para Fortalecimento 

do Ambiente Institucional (2012-2014), que faz parte da Parceria Nacional para 

Inclusão Financeira. O Relatório mostra que muito se conquistou nas três linhas de 

ações: houve um aperfeiçoamento normativo regulamentando a área de 

microsseguros, móbile paymant, fortalecimento dos canais de acesso como as 

cooperativas, entre diversas outras regulamentações; no eixo educação financeira e 

transparência foram implantados projetos nas escolas de ensino fundamental e 

médio disseminando a educação financeira entre jovens e crianças; foi desenvolvido 

o programa Cidadania Financeira, unindo os pilares da educação financeira, 
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proteção ao consumidor e inclusão financeira; quanto ao diagnóstico, foram 

implementadas novas metodologias, incluídos novas variáveis para mapear o 

acesso e uso e também reforçar o índice de Inclusão Financeira (IIF). Assim, o 

relatório mostra que houve muita evolução na Inclusão Financeira no Brasil, mas 

que ainda existe um longo caminho a ser conquistado em busca da sua efetivação, e 

deixa alguns desafios a serem enfrentados nessas três linhas de ação. 

Em 2015, o Banco Central do Brasil lança novo RIF (Relatório de Inclusão 

Financeira), com o objetivo de apresentar a evolução da inclusão financeira no país 

durante o período de 2010 a 2014, tendo como base de comparação o período 

2005-2010. A abordagem considerou três dimensões da inclusão financeira: (i) 

acesso – disponibilidade de serviços e produtos financeiros; (ii) uso – extensão e 

profundidade de uso de serviços financeiros; e (iii) qualidade - relevância dos 

serviços e produtos financeiros para a vida diária do consumidor. Há também no 

relatório uma análise da evolução das operações de microcrédito no Brasil entre 

2013 e 2014 (BCB, 2015). 

Quanto ao Acesso, em 2014, praticamente todos os municípios contam com pelo 

menos um ponto de atendimento do sistema financeiro; a capilaridade do SFN tem o 

predomínio dos correspondentes no país, que representam 70% dos pontos de 

atendimento; 73% dos municípios dispunham de mais de 15 pontos por 10 mil 

adultos, ante 14% em 2005; a expansão do acesso foi mais moderada em 2010-

2014 (2% ao ano) em relação ao período 2005-2010 (11% ao ano), mas, por outro 

lado, concentrou-se em municípios menores, ainda pouco atendidos. O menor ritmo 

foi compensado com o maior uso dos canais não presenciais, como internet, 

celulares e tablets (BCB, 2015). 

Quanto ao Uso, em 2014, o número de adultos com relacionamento com o SFN 

chegou a 84,5%. Porém, esse número não leva em consideração a movimentação 

das contas, ou seja, se recebem depósitos ou não. Quando a movimentação é 

considerada, esse número cai para 68,1%; mesmo com a desaceleração do PIB a 

partir de 2011, notou-se ainda crescimento de 82% do volume de crédito entre 2010 

e 2014; o hábito de poupar ainda é baixo, quando comparado com dados 

internacionais, como mostrou a edição de 2014 do Global Findex Database que o 
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percentual de brasileiros adultos com hábito de poupar alcançou apenas 12% em 

2014, abaixo da média da América Latina e do Caribe (14%), dos BRICS (23%) e 

dos países da OCDE (52%) (BCB, 2015). 

Quanto à Qualidade, em 2014, o endividamento das famílias cresceu entre 2007 e 

2014 de 29% para 46% da renda disponível, sendo que 18% desse endividamento 

se deveram ao crédito imobiliário, que possui características desejáveis por ser mais 

longo, com garantias, menor custo e contribui para a formação de patrimônio; do 

total de 56 milhões de tomadores de crédito em 2014, 34 milhões estavam na faixa 

de renda de até 3 salários mínimos; para os tomadores na faixa de até 3 salários 

mínimos o endividamento alcançou 73%, sendo que em 23% dessa faixa o 

endividamento é imobiliário e 17% é consignado; o comprometimento da renda para 

os tomadores dessa faixa chegou a 24% em média; 13,2 milhões de tomadores 

desse segmento têm mais de 50% de sua renda comprometida com o serviço da 

dívida; assim, tomadores com faixa de  renda  de  até  3SM  são os  mais  atingidos  

pela  inadimplência (BCB, 2015). 

Quanto ao Microcrédito, a participação se manteve estável (0,4% em 2014), porém a 

carteira cresceu 16,6%, acima da taxa de 11,3% do total do SFN; entre as 

instituições concedentes, os bancos detêm a maior porcentagem do valor da carteira 

de microcrédito tanto para pessoas físicas (91,7%) quanto para jurídicas (52,3%) 

(BCB, 2015). 

Assim, com a convicção de que um ambiente de relações financeiras sustentáveis e 

inclusivas é catalisador para o desenvolvimento econômico e social, o Banco Central 

do Brasil vem trabalhando de forma integrada com representantes do segmento 

envolvidos com a inclusão financeira no país, tanto do setor público como do 

privado, com participação ativa na construção do marco regulatório. Diversas 

iniciativas foram desenvolvidas, como o caso do modelo de correspondentes 

bancários, do mecanismo para bancarização da população e do aperfeiçoamento do 

marco regulatório do cooperativismo de crédito no país, todos com teor 

essencialmente inclusivo, formando os pilares para a inclusão financeira no país. 

(FELTRIM, VENTURA, DOHL, 2009; SOARES; MELO SOBRINHO, 2008). 
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Resumidamente, são diversas ações e programas instituídos neste âmbito que, 

juntos, formam um projeto desenvolvido para a promoção da Inclusão Financeira no 

Brasil. A Inclusão Financeira, portanto, conta com projetos que visam inserir a 

camada mais pobre da população na utilização de serviços financeiros, como o 

projeto para bancarização, contas simplificadas, a poupança, o seguro, a educação 

financeira, projeto moedas sociais, programa cidadania financeira, além do 

programa de microcrédito, sendo este o projeto com maior força dentro do tema de 

microfinanças. 

 

4.3 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLÍTICA DE INCLUSÃO 

FINANCEIRA: MICROFINANÇAS E MICROCRÉDITO 

 

Nos últimos anos, a questão do acesso de populações de baixa renda a serviços 

financeiros tem sido tema de destacada importância nos meios acadêmicos e no 

debate sobre políticas públicas. Tal importância está diretamente vinculada ao papel 

dos serviços financeiros como agente redutor da pobreza e da desigualdade social. 

Dentre os serviços financeiros que trazem a finalidade de redução da pobreza, os 

considerados principais são a poupança, o crédito e o seguro.  

No Brasil, em particular, muito se tem discutido sobre a importância de aumentar 

essa relação entre prestação de serviços microfinanceiros e redução da pobreza, o 

que pressupõe, também, democratizar o crédito para parcelas mais humildes da 

sociedade brasileira, que, como se sabe, é praticamente excluída do sistema 

bancário tradicional. A ausência de uma conta bancária, símbolo da cidadania 

capitalista, para grande parte dos brasileiros é uma triste realidade, e várias são as 

causas, desde a incapacidade de esses usuários absorverem o custo de 

manutenção até o fato de que eles, em geral, são desprovidos dos chamados 

colaterais, ou seja, não dão retorno desejado e tampouco possuem garantias 

compatíveis com as exigências do sistema. Portanto, não despertam interesse dos 

maiores agentes, que, nas decisões de abrir agências ou postos de atendimento, 

levam em conta a maximização do retorno (SOARES; MELO SOBRINHO, 2008). 
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Segundo Beck (2015), as microfinanças podem ser definidas como tentativas de 

prestar serviços financeiros às famílias e às microempresas que estão excluídas dos 

serviços bancários comerciais tradicionais. Normalmente são indivíduos de baixa 

renda, autônomos ou informalmente empregados, sem propriedade formalizada em 

seus ativos e com documentos de identificação formal limitada.  

Os serviços de microfinanças aparecem nesse contexto como uma prestação de 

serviços financeiros adequados e sustentáveis para essa população de baixa renda, 

tradicionalmente excluída do sistema financeiro tradicional, com utilização de 

produtos, processos e gestão diferenciados (idem, ibidem). Esses autores, Coelho 

(2006) e outros pesquisadores brasileiros mais recentes sugerem que 

“microfinanças abrangem a provisão de serviços financeiros voltados para os 

pobres, lidando com depósitos e empréstimos de pequena monta, 

independentemente da possível destinação do crédito tomado” (id., ibid., p.23). 

Cacciamali, Chahad, Tattei (2008) complementam, dizendo que os programas de 

microfinanças devem ter como objetivo estender os serviços financeiros aos estratos 

pobres da população e citam como exemplo de serviços financeiros o acesso ao 

crédito, a oferta de diversos tipos de seguro, poupança, remessa de divisas, entre 

outros. 

No entanto, Beck (2015) apresenta algumas barreiras importantes para a prestação 

dos serviços financeiros. Quanto ao microcrédito, uma barreira importante para que 

os credores cheguem a segmentos de baixa renda da população doméstica e 

empresarial, ativos na economia informal, são as assimetrias de informação que 

resultam em risco excessivo. As garantias utilizadas para ultrapassar tais assimetrias 

de informação no sector financeiro formal não estão disponíveis. Uma das técnicas 

tradicionais de concessão de empréstimos de microcrédito foi, por conseguinte, o 

empréstimo de grupo, em que a responsabilidade pelo reembolso do empréstimo é 

partilhada entre um grupo de credores, reduzindo o risco da inadimplência.  

Outra barreira enfrentada é a exigibilidade limitada dos créditos, dada a ausência de 

garantias e os altos custos legais relativos ao montante do empréstimo. Quanto à 

poupança, os indivíduos de baixa renda enfrentam barreiras diferentes para acessar 

a poupança formal, algumas das quais refletem barreiras similares a outros serviços 



118 

 

 

financeiros, enquanto outras são específicas à poupança. Especificamente, Beck 

(2015) distingue entre barreiras relacionadas a (i) geografia, (ii) custo de transação, 

(iii) requisitos de documentação, (iv) constrangimentos comportamentais e (v) falta 

de conhecimento ou educação financeira.   

Quanto aos seguros, a oferta de produtos formais, por sua vez, é influenciada por 

custos e riscos elevados, devido a custos elevados de triagem prévia e custos de 

verificação no caso de ocorrência e acionamento do seguro. Assim, para o efetivo 

uso dos serviços de microfinanças é preciso vencer ou derrubar essas barreiras, 

fazendo com que a população de baixa renda possa usufruir da gama de serviços 

prestados. 

De acordo com Nichter, Goldmark e Fiori (2002), microfinanças são definidas como a 

prestação de serviços financeiros, strictu sensu (bancos, financeiras SCMs, e 

cooperativas) ou não (ONGs e OSCIPS), para indivíduos e empresas excluídas do 

sistema financeiro tradicional. As entidades ou IMFs podem ser entendidas assim 

como aquelas pertencentes ao mercado microfinanceiro, especializadas em prestar 

esses serviços, constituídas na forma de Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), 

Cooperativas de Crédito, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à 

Empresa de Pequeno Porte (SCMEPPs), Fundos Públicos, além de bancos 

comerciais públicos e privados (SOARES; MELO SOBRINHO, 2008). 

Cacciamali, Chahad, Tatei (2008) apontam três justificativas sobre a necessidade da 

expansão das microfinanças e a sua absorção, quando houver escala, pelos bancos 

comerciais.  A primeira justificativa refere-se ao fato de que as microempresas 

representam um segmento chave para a manutenção do emprego, especialmente 

dos trabalhadores menos qualificados. O segundo argumento diz respeito à 

utilização do microcrédito como um instrumento para mitigar a situação de pobreza, 

e o terceiro ponto enfatiza o acesso ao crédito como motor do desenvolvimento 

econômico. 

Às instituições de microfinanças são permitidos alguns serviços financeiros. De 

acordo com Nichter, Goldmark e Fiori (2002), o Microcrédito Produtivo, o Crédito ao 
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consumidor e Troca de cheques são serviços permitidos aos Bancos, OSCIPs e 

ONGs; Contas de poupança, Seguros e Empréstimo habitação são permitidos 

somente aos Bancos. Serviços de penhora, especificamente à Caixa Econômica 

Federal; já Cartões de crédito não são permitidos a nenhuma IMF. 

Dentre esses serviços financeiros, o microcrédito se destaca como o principal devido 

ao fato de levar condições de crédito aos empreendedores mais carentes e 

informais, proporcionando a inclusão social e financeira. O Microcrédito nada mais é 

do que a concessão de empréstimos de pequeno montante, ou seja, segundo 

Nichter, Goldmark e Fiori (2002), é a concessão de empréstimos de relativamente 

pequeno valor, para atividade produtiva, no contexto das microfinanças. O 

microfinanciamento é frequentemente referido como um conceito que inclui técnicas 

de entrega e produtos que diferem da banca convencional e são projetados 

especificamente para superar as barreiras que impedem os bancos convencionais 

de suprirem o mercado de baixa renda (BECK, 2015). 

O microcrédito foi idealizado por Muhammad Yunus na década de 1970, tendo por 

objetivo atender as necessidades das populações mais pobres, caracterizadas pela 

absoluta falta de acesso ao crédito e demais serviços financeiros. Desta forma, o 

Microcrédito apresenta-se como uma política de combate à pobreza e inclusão 

social e financeira. Segundo Yunus (2000), o microcrédito é um empréstimo de baixo 

valor, oferecido a pessoas que vivem em condições as quais não as permitem 

adquirir financiamentos por meios dos sistemas convencionais em bancos, por não 

terem bens que possam ser utilizados como garantias. Este novo modelo de crédito 

apresentado por Yunus possibilitou muitas pessoas a colocar em práticas projetos e 

investimentos que possibilitaram aumento de renda e qualidade de vida.  

No Brasil, mesmo que tenham sido desenvolvidas algumas experiências desde os 

anos de 1970, somente após a segunda metade dos anos de 1990 é que este 

sistema encontrou melhores condições para ser implementado. Em parte, isso 

ocorreu devido à estabilização econômica e aos diversos programas destinados à 

erradicação da pobreza, bem como às políticas públicas voltadas à promoção do 

desenvolvimento local e regional (MATTEI; SILVA, 2012). 



120 

 

 

Pode-se considerar que o microcrédito no Brasil passou por quatro momentos 

bastante distintos, marcados pela presença de quatro tipos de constituição 

societária. Em um primeiro momento, nas décadas de 1970 e 1980, as instituições 

de microfinanças (IMF) que se desenvolveram no Brasil estavam ligadas a redes 

internacionais e, por meio dessas parcerias, as IMFs conseguiram absorver 

metodologias e certa experiência técnica. Num segundo momento, décadas de 1980 

e 1990, surgiram muitas organizações da sociedade civil oferecendo serviços de 

microfinanças, principalmente microcrédito e capacitação em gestão. Essas 

organizações, com raízes profundas em comunidades carentes, adotaram o 

microcrédito como forma de estímulo ao desenvolvimento local em suas regiões. Um 

terceiro momento ocorreu no fim da década de 1990 e começo dos anos 2000, 

quando iniciativas governamentais, estaduais e municipais foram implementadas, 

como os Bancos do Povo. O quarto momento acontece com a Lei nº 10.194/01, que 

autoriza a criação das SCM, com a entrada do setor privado nesse mercado 

(MONZONI NETO, 2006). Assim, tem-se quatro momentos que marcam a história do 

microcrédito: o vínculo com organizações internacionais, o surgimento de 

organizações da sociedade civil, a entrada de organizações governamentais e a 

abertura do mercado para o setor privado. 

Esse segundo momento ocorre a partir da criação da área de Desenvolvimento 

Social (em 1996), pois o BNDES começou a dar maior importância ao tema das 

microfinanças. Neste contexto foi criado, em 1998, o Programa de Crédito Produtivo 

Popular (PCPP), que oferece uma linha de crédito para instituições que trabalham 

com microfinanças no país. O objetivo geral do programa é a promoção do 

desenvolvimento institucional e a operacionalização do conceito de microfinanças, 

visando buscar a constituição de uma rede de instituições capaz de propiciar crédito 

aos microempreendedores, formais e informais, e às microempresas, que 

geralmente têm dificuldades de acesso à rede bancária tradicional. Com isso, 

pretende-se criar novos canais de distribuição dos recursos financeiros, para atacar 

o problema da geração de emprego e de renda. Desta maneira, o BNDES, além de 

prover os recursos financeiros, participa das instituições de microcrédito, auxiliando, 

inclusive, no processo organizacional e gerencial dos programas (MATTEI, s/d). 
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Em 2005 foi criado o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), institucionalizado pela Lei 

11.110, de 25 de abril de 2005, para direcionar recursos ao setor de microcrédito, 

em consonância à iniciativa do Programa de Inclusão Financeira, coordenado pelo 

Banco Central do Brasil. No âmbito do PNMPO, o público-alvo do microcrédito são 

as pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno 

porte, com renda bruta anual de até R$120 mil. O programa utiliza metodologia 

baseada no relacionamento direto com os microempreendedores por meio de 

agentes de crédito, com atendimento no local de sua atividade. 

Soares e Melo Sobrinho (2008) definem a atividade de microcrédito como aquela 

que, no contexto das microfinanças, se dedica a prestar esses serviços 

exclusivamente a pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de pequeno porte, 

diferenciando-se dos demais tipos de atividade microfinanceira também pela 

metodologia utilizada, bastante diferente daquela adotada para as operações de 

crédito tradicionais. É entendida como principal atividade do setor de microfinanças 

pela importância para as políticas públicas de superação da pobreza e também pela 

geração de trabalho e renda. De acordo com Miguel (2012), o microcrédito é 

abordado não como tema exclusivamente econômico, mas como um programa 

governamental que representa um projeto de caráter social implantado via mercado 

financeiro. 

O sistema de microcrédito, segundo Lima e Vidal (2008), não se baseia em 

garantias ou bens, mas em análise socioeconômica dos clientes que pretendem 

montar ou ampliar uma atividade que lhes dê retorno garantido, ou seja, que lhes 

proporcione uma renda efetiva, ainda que modesta. E o diferencial maior em relação 

ao sistema tradicional de financiamento, segundo os autores, é que o cliente não 

precisa necessariamente ir até ao banco para contratar um empréstimo, mas, sim, 

os “agentes de crédito” é que vão até os clientes. Tais agentes de crédito são os 

responsáveis pela análise socioeconômica dos clientes, que serve de base para a 

decisão de concessão ou não do financiamento pleiteado. 

O agente de crédito se torna uma das principais inovações do microcrédito, dentre 

outras citadas por Gonzalez e Driusso (2008), como: 
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• Empréstimos em grupo: que podem ser definidos como arranjos feitos por 

indivíduos que não dispõem de garantias tradicionalmente demandadas pelo 

sistema bancário, e formam, espontaneamente, um grupo cujo objetivo é a 

obtenção de empréstimos. Cada membro do grupo recebe determinado valor e, 

simultaneamente, garante os empréstimos dos demais, e em caso de 

inadimplência de um dos membros, os demais devem pagar a parcela 

correspondente, sob pena de não receberem mais créditos. 

• O agente de crédito: profissional responsável pelo levantamento de dados sobre 

tomadores de crédito, acompanhamento e auxílio a clientes, emissão e análise de 

relatórios técnicos e recuperação de crédito de tomadores inadimplentes. O 

agente de crédito é o principal responsável pela inserção do microcrédito em uma 

determinada comunidade. 

• Empréstimos progressivos: constitui um incentivo dinâmico fundamental à 

administração do risco das operações de microcrédito, pois os empréstimos 

começam com valores reduzidos e, conforme haja assiduidade nos pagamentos, 

os montantes aumentam. 

• Frequência de pagamentos: o importante é que os pagamentos dos empréstimos 

estejam sintonizados com o fluxo de caixa dos empreendimentos financiados, em 

conformidade com a famosa “regra de ouro” de casamento de prazos, proposta 

pela administração financeira. 

A expansão das microfinanças é fundamental para que o conceito de 

sustentabilidade passe da retórica à prática, e as experiências inovadoras mostram 

que a maioria dos pobres, geralmente excluídos do financiamento formal, pode, de 

fato, representar um nicho de mercado rentável para serviços bancários, com 

benefícios para a sociedade. 

Em 2005, no Brasil, a relação Empréstimos/PIB era de 31%, ou seja, 31% do valor 

do PIB eram concedidos em forma de empréstimos. Já nos EUA, Reino Unido, 

China, Alemanha, Japão e França, era de 260%, 166%, 115%, 112%, 99%, 94% 

respectivamente. Onde se observa que essa relação é sempre mais elevada em 

economias mais desenvolvidas (SOARES; MELO SOBRINHO, 2008, p. 45). 



123 

 

 

Resultados positivos para melhorar a qualidade de vida da população mais carente 

já começam a ser notados, mas sabemos que combater as desigualdades sociais no 

Brasil não é tarefa das mais fáceis, diante de sua incômoda persistência, em níveis 

inaceitáveis, ao longo da história brasileira. A exclusão financeira se mostra um 

problema público que contribui para a desigualdade social e promover a inclusão 

financeira tem sido um aspecto discutido desde muitas décadas, como foi tratado 

nesse tópico, primeiramente com o surgimento das cooperativas de crédito e mais 

recentemente com ações promovidas pelo projeto do Banco Central do Brasil. Para 

essa difícil tarefa de promover a inclusão financeira da população é preciso contar 

com a participação de diversos atores, governamentais e não-governamentais, 

envolvidos em um processo de interação para esse determinado fim. 

 

4.4 ATORES ENVOLVIDOS NA POLÍTICA DE INCLUSÃO FINANCEIRA NO 

BRASIL 

 

A consolidação da inclusão financeira no Brasil depende da integração de diversos 

atores, governamentais e não governamentais, dedicados à prestação de serviços 

financeiros acessíveis à população de baixa renda. Helms (2006, p.14) classifica 

esses atores em três níveis de atuação, de forma setorial: macro, meso e micro, 

como mostra a figura 01. 

O nível macro é composto pelos atores responsáveis pela estrutura regulatória e é o 

âmbito no qual ocorrem as formulações de políticas públicas (idem, ibidem). Fazem 

parte deste nível instituições como Banco Central, os ministérios e outros órgãos 

governamentais envolvidos na política de inclusão financeira. O Banco Central do 

Brasil é uma instituição-chave para a regulação do sistema financeiro e das 

instituições bancárias, além de ter um papel fundamental para as diretrizes das 

políticas de inclusão financeira.  

Em 2009, o Banco Central do Brasil (BCB) formulou o projeto Inclusão Financeira, 

cujo objetivo é repensar, juntamente com os atores envolvidos, o modelo de inclusão 
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financeira no país, com o propósito de prover acesso a serviços financeiros 

adequados às necessidades da população brasileira. Assim, exerce papel de agente 

nodal na questão da inclusão financeira no Brasil atualmente, por duas razões 

fundamentais: reconhecida capacidade em promover reunião e articulação dos 

diversos atores em torno do tema microfinanças, haja vista o sucesso dos 

seminários que promove, o que o legitima como potencial articulador de parcerias; e 

a experiência no exercício de regulação e supervisão do sistema financeiro, função 

que lhe é peculiar (BCB, 2009). 

 

Figura 01: Atores envolvidos nos processos de inclu são financeira no Brasil 
 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Helms (2006). 
 

Muitos dos avanços da inclusão financeira resultam da relação estreita entre o 

Banco Central do Brasil e diversos atores públicos e privados engajados em ações 

voltadas à adequada inclusão financeira da população, entre os quais estão (i) o 

Ministério da Fazenda (MF); (ii) o Ministério Público Federal (MPF); (iii) Ministério da 
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Justiça (MJ) e seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC); (iv) 

o Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento (Sead); (v) o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social (MTPS); (vi) o Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS). Outros atores são mencionados pelo Banco Central como atores envolvidos, 

quando se trata de inclusão financeira, como as associações de classe, como a 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban), a Associação Brasileira de Bancos (ABBC), a Associação Brasileira das 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte 

(ABSCM), a Associação Brasileira dos Dirigentes de Entidades Gestoras e 

Operadoras de Microcrédito (ABCRED) e a Associação Brasileira de Instituições 

Financeiras de Desenvolvimento (ABDE), além do apoio da comunidade acadêmica 

e de outras entidades, nacionais, como a Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República (SAE-PR) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), e internacionais, como a Aliança para Inclusão Financeira (AFI), o Grupo 

Consultivo de Assistência aos Pobres (CGAP) e a Fundação Bill & Melinda Gates 

(BCB, 2012). 

Dentre os ministérios, destacam-se o Ministério do Trabalho e Previdência Social, 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento (antigo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário) e Ministério da Fazenda como instituições de forte influência no nível macro. 

Estes ministérios são responsáveis pela coordenação de uma das principais 

políticas de microcrédito, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

– PNMPO. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento é um importante membro 

para a promoção do microcrédito rural como o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar – PRONAF.  

O nível meso é formado por instituições ligadas à infraestrutura do sistema 

financeiro, responsáveis por soluções tecnológicas, logísticas, de risco, de apoio e 

provedor de capacitação, entre outras (HELMS, 2006). Sua atuação reduz custos de 

transação e promove transparência dos serviços.  No Brasil, é possível citar a 

Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, o Serasa e o SPC, como 

instituições que compartilham informação de crédito, o Sebrae, como instituição de 

apoio e treinamento. 
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O nível micro é constituído por instituições que estão em contato direto com os 

clientes ou usuários (idem, ibidem). No caso brasileiro fazem parte do nível micro as 

instituições de microfinanças (IMFs), como os bancos públicos e comerciais, as 

cooperativas de crédito, as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à 

Empresa de Pequeno Porte (SCMEPPs), as OSCIPs, as Organizações Não-

Governamentais (ONGs) e os consórcios. Essas instituições são responsáveis por 

fazer com que os serviços financeiros cheguem ao alcance dos destinatários, e por 

isso são considerados atores implementadores da política de inclusão financeira. 

Este grupo de atores será melhor detalhado a seguir, pois a cooperativa de crédito, 

que é o foco deste estudo, é uma instituição que faz parte deste grupo de atores que 

atuam na implementação. 

 

4.4.1 Atores no processo de implementação da políti ca de inclusão financeira 

no Brasil: Instituições que prestam serviços de Mic rofinanças (IMFs) 

 

Os atores micro são considerados as entidades ou IMFs e podem ser entendidas 

como aquelas pertencentes ao mercado microfinanceiro, especializadas em prestar 

esses serviços, constituídas na forma de Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), ambas não 

reguladas pelo banco Central do Brasil, Cooperativas de Crédito, Sociedades de 

Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (antiga SCMs), 

Fundos Públicos, além de bancos múltiplos e comerciais, públicos e privados.  

A Resolução CMN nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, dispõe, entre outros assuntos, 

sobre a constituição de bancos múltiplos, bancos comerciais, Sociedades de 

Crédito, Financiamento e Investimento (SCFIs) e demais instituições autorizadas. O 

Banco Central do Brasil os define da seguinte maneira (BCB, 2010; 2011, p.29; 

2015, p.19; BADER E SAVOIA 2013, p. 41): 

As ONGs e as OSCIPs são Instituições de Microfinanças não reguladas pelo Banco 

Central, diferente das demais instituições. As OSCIPs, instituídas em 1999, são 
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entidades sem fins lucrativos, que, além de não estarem sujeitas à lei da usura, 

podendo cobrar taxas de juros do mercado, podem remunerar seus dirigentes, o que 

as diferem das ONGs de microcrédito. Este fato contribui para promoção de receitas 

suficientes para fazer frente aos custos, despesas e investimentos, bem como a 

contratação de profissionais do mercado. 

Bancos: São instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações 

ativas, passivas e acessórias das instituições financeiras.  

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento: Também conhecidas por 

financeiras, são instituições financeiras privadas que têm como objetivo básico 

efetuar financiamento para aquisição de bens, serviços e capital de giro. A 

Resolução CMN nº 45, de 27 de dezembro de 1966, dispõe sobre a constituição e o 

funcionamento de SCFIs. 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte: 

Destinam-se a concessão de financiamento e prestação de garantias a pessoas 

físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, com vistas a viabilizar 

empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial. A Resolução 

CMN nº 3.567, de 29 de maio de 2008, dispõe sobre a constituição e o 

funcionamento de SCMEPPs. 

Administradoras de Consórcio: É a pessoa jurídica prestadora de serviços com 

objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída 

sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, autorizada a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, que atua como mandatária de seus interesses e 

direitos. O grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por 

consorciados para aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento, 

com prazo de duração e número máximo de cotas previamente determinados, que 

visa a coleta de poupança, para possibilitar aos consorciados a aquisição de bens 

ou serviços. As atividades do sistema de consórcio são reguladas pela Lei nº 11.795, 

de 8 de outubro de 2008, bem como pela Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 

2009. 
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Cooperativas de Crédito: São instituições financeiras formadas pela associação livre 

e voluntária de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 

sem fins lucrativos, constituídas para prestar serviços financeiros de modo mais 

simples aos seus associados, tais como concessão de crédito, captação de 

depósitos à vista e a prazo, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros 

sob convênio com instituições financeiras e de correspondentes no país, além de 

outras operações específicas e atribuições estabelecidas na legislação em vigor. As 

Cooperativas de Crédito se dividem em: singulares, que prestam serviços apenas 

aos respectivos associados, podendo receber repasses de outras instituições 

financeiras e realizar aplicações no mercado financeiro; centrais, que prestam 

serviços às singulares filiadas e são responsáveis auxiliares por sua supervisão; e 

confederações de cooperativas centrais, que prestam serviços a centrais e suas 

filiadas. Importante destacar a atuação dos bancos cooperativos com objetivo de 

possibilitar acesso das Cooperativas de Crédito a produtos e serviços bancários não 

disponíveis a essa modalidade de instituição financeira (câmara de compensação de 

cheques, reserva bancária, mercado interfinanceiro, demais produtos e serviços). Os 

bancos cooperativos diferenciam-se dos demais bancos por possuírem, como 

acionistas-controladores, cooperativas centrais de crédito. Além disso, subordinam-

se à legislação e à regulamentação aplicáveis aos bancos comerciais e aos bancos 

múltiplos em geral. As Cooperativas de Crédito que não integrem sistemas 

detentores de bancos cooperativos podem manter convênio com instituições 

financeiras públicas ou privadas, incluindo-se bancos cooperativos, com a finalidade 

de acessar produtos e serviços bancários não disponíveis às Cooperativas de 

Crédito. A Resolução CMN nº 4.434, de 5 de agosto de 2015, dispõe sobre a 

constituição, a autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações 

estatutárias e o cancelamento de autorização para funcionamento das Cooperativas 

de Crédito. 

 

4.4.1.1 Canais de acesso e uso 
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As Instituições de Microfinanças dispõem de canais de acesso para que a população 

consiga usufruir dos serviços que elas prestam. Os canais de acesso aos serviços 

financeiros são os meios disponibilizados pelas instituições financeiras aos seus 

usuários para acesso e uso dos serviços financeiros. Esses canais de acesso 

podem ser físicos ou remotos. O conjunto de canais de acesso físicos é 

tradicionalmente chamado de pontos de atendimento. Os pontos de atendimento 

englobam as sedes (nos casos em que elas próprias prestem serviços aos 

usuários), as agências, os Postos de Atendimento (PAs), os Postos de Atendimento 

Eletrônicos (PAEs), os correspondentes, os Automated Teller Machines (ATMs) e os 

Points of Sale (POSs). Os canais de acesso remotos englobam call centers, 

internetbanking e aplicativos para celulares e tablets (BCB, 2015). 

A Resolução nº 4.072, de 26 de abril de 2012, simplificou a regra sobre a instalação 

de agências e demais dependências das instituições financeiras, com vistas a 

reduzir o custo da ampliação da rede de atendimento do SFN. Desde então, existem 

quatro tipos de dependências no sistema: agências, PAs, PAEs e Unidades 

Administrativas Desmembradas (UADs). Os Postos de Atendimento Bancário 

(PABs), Postos Avançados de Atendimento (PAAs), Postos de Atendimento 

Transitório (PATs), Postos de Compra de Ouro (PCOs), Postos de Atendimento 

Cooperativo (PACs), Postos de Atendimento de Microcrédito (PAMs), Postos 

Bancários de Arrecadação e Pagamento (PAPs) e Postos de Câmbio passaram a 

ser considerados PAs (BCB, 2015). 

A seguir, será feita uma breve descrição sobre cada um deles e suas funções (BCB, 

2012; 2015): 

Agência: Dependência destinada ao atendimento aos clientes e ao público em geral 

no exercício de atividades da instituição, não podendo ser móvel ou transitória. No 

caso dos bancos comerciais, dos bancos múltiplos com carteira comercial e da 

Caixa Econômica Federal, as agências têm de dispor de guichês de caixa e de 

atendimento presencial. São, em geral, os pontos de atendimento que oferecem a 

maior variedade de serviços das instituições financeiras. 
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Correspondentes: Entre os principais canais inovadores de acesso a serviços 

financeiros no Brasil, os correspondentes no País – contratados na forma da 

Resolução CMN nº 3.954, de 24 de fevereiro de 2011 – destacam-se pela 

quantidade absoluta de pontos de atendimento e por sua capilaridade (BCB, 2012). 

São empresas contratadas por instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas, que prestam outros tipos de serviços, como casas lotéricas, padarias, 

supermercados, serviços postais – para prestar determinada gama de serviços em 

nome da instituição contratante. A responsabilidade pela prestação dos serviços 

realizados por meio do correspondente é exclusivamente da instituição financeira 

contratante. Os correspondentes devem informar ao público sua condição de 

prestadores de serviços à instituição contratante, com descrição dos produtos e dos 

serviços oferecidos, os telefones dos serviços de atendimento e de ouvidoria da 

instituição financeira contratante. A prestação dos serviços de correspondentes 

depende da celebração de contrato com a instituição financeira.  

Posto de Atendimento Eletrônico (PAE): Dependência constituída por um ou mais 

terminais de autoatendimento, subordinada à agência ou à sede da instituição, 

destinada à prestação de serviços por meio eletrônico, podendo ser fixo ou móvel, 

permanente ou transitório. Um PAE é constituído por um conjunto de ATMs. 

Automated Teller Machines (ATM): Equipamento eletromecânico que funciona como 

caixa de autoatendimento (caixas eletrônicos). Possibilita a seus usuários a 

realização de saques, pagamentos, transferências, consultas, entre outras 

operações, mediante utilização de cartão e senha. Um conjunto de ATMs forma um 

PAE. 

Points of Sale (POS): Equipamento eletrônico menor, utilizado por estabelecimentos 

comerciais para receber pagamentos por meio de cartões de crédito, débito e pré-

pagos (equipamento de leitura de código de barras para pagamento). Por meio dos 

POSs, comerciantes solicitam autorização e registram a operação, podendo também 

realizar consulta a cadastros de restrição de crédito. O POS amplia 

significativamente a utilidade de cartões de plástico, gerando mais praticidade e 

segurança aos clientes na realização de pagamentos. Em geral, oferecem à 

população pagamentos e alguns serviços complementares, como recarga de celular. 
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Posto de Atendimento (PA): Dependência subordinada à agência ou à sede da 

instituição, destinada ao atendimento ao público no exercício de uma ou mais de 

suas atividades, podendo ser fixo ou móvel. O PA é um tipo de dependência com 

estrutura física mais simples e flexível, na qual os serviços podem ser livremente 

definidos pela instituição financeira, sendo permitido o oferecimento de serviços de 

conveniência aos clientes, sem realização de serviços financeiros. 

Fazem parte dos Postos de Atendimento (PAs) os Postos de Atendimento Bancário 

(PABs), Postos Avançados de Atendimento (PAAs), Postos de Atendimento 

Bancário eletrônico (PAEs), Postos de Atendimento Cooperativo (PACs), Postos de 

Atendimento de Microcrédito (PAMs), entre outros, como Postos de Atendimento 

Transitório (PATs), Postos de Compra de Ouro (PCOs), Postos Bancários de 

Arrecadação e Pagamento (PAPs) e Postos de Câmbio. A seguir, serão definidos os 

principais deles: 

PAB – Posto de Atendimento Bancário – É a dependência de banco múltiplo com 

carteira comercial, de banco comercial e de caixa econômica com as seguintes 

características: somente pode ser instalado em recinto interno de entidade da 

administração pública ou de empresa privada; destina-se a prestar todos os serviços 

para os quais a instituição esteja regulamentarmente habilitada. 

PAA – Posto Avançado de Atendimento – Modalidade de dependência de banco 

múltiplo com carteira comercial, de banco comercial e de caixa econômica. Somente 

pode ser instalado em praça desassistida de serviços bancários prestados por 

agência ou outro PAA daquelas instituições. Os serviços a serem prestados no PAA, 

entre aqueles para os quais a instituição estiver regulamentarmente habilitada, 

poderão ser livremente definidos.  

PAE – Posto de Atendimento Bancário Eletrônico – Dependência automatizada de 

banco múltiplo com carteira comercial, banco comercial e caixa econômica 

destinado a prestar os seguintes serviços: saques, depósitos, pagamentos, saldos e 

extrato de contas, transferências de fundos e fornecimento de talonário de cheques. 

É facultada a instalação de Posto de Atendimento Bancário Eletrônico (PAE) 

vinculado à rede individual de atendimento eletrônico em qualquer localidade do 
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país, inclusive em município em que a instituição não mantenha sede ou 

dependência. 

PAC – Posto de Atendimento Cooperativo – É a dependência de cooperativa de 

crédito destinada a prestar os serviços para os quais a instituição esteja 

regulamentarmente habilitada, respeitando a área de atuação da cooperativa. 

PAM – Posto de Atendimento de Microcrédito – É a dependência de sociedade de 

crédito ao microempreendedor e empresa de pequeno porte que pode ser instalado 

em qualquer localidade por instituições financeiras que realizem essas operações, 

podendo ser fixo ou móvel, permanente ou temporário, admitindo-se a utilização de 

instalações cedidas ou custeadas por terceiros. 

Assim, os canais de distribuições apresentados pelo BCB são os meios logísticos 

físicos de distribuições no Brasil. Os canais telefônico, internet e celular, são 

denominados canais virtuais ou eletrônicos e adicionam um forte elemento à 

logística de distribuição, ocupando um espaço e relevância cada vez maior no 

contexto transacional e negocial. Essa composição de canais físicos e eletrônicos 

formam o arsenal de distribuição financeira, cuja otimização permite alcançar e 

viabilizar economicamente o uso para um percentual cada vez maior da população, 

representando ferramenta de política econômica e social de grande alcance e 

efetividade (BADER; SAVOIA, 2013). 
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5 COOPERATIVAS DE CRÉDITO E SUA ATUAÇÃO NA IMPLEMEN TAÇÃO DA 

POLÍTICA DE INCLUSÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

 

O Banco Central do Brasil (BCB) vem atuando para ampliar e melhorar o acesso da 

população a serviços financeiros desde a década de 1990, por meio de três frentes 

principais: (i) expansão e fortalecimento dos canais de acesso a serviços financeiros, 

(ii) criação de instrumentos para melhor adequação dos serviços aos segmentos de 

menor renda, (iii) garantia da qualidade na provisão de serviços financeiros. (BCB, 

2012). Quanto à expansão dos canais de acesso, cabe destacar a importância dos 

correspondentes no país, que, além de levarem serviços financeiros a municípios 

desassistidos, oferecem mais conveniência em áreas já atendidas, e a atuação para 

fortalecimento das cooperativas de crédito, que são peça fundamental para o 

atendimento a setores específicos, especialmente no que tange ao crédito rural e 

associações produtivas.  

O sistema cooperativista passou por um longo processo de normatização desde sua 

criação, ficando assim melhor estruturado. Ademais, as cooperativas atualmente 

podem atender maior parcela da população mediante ampliação das possibilidades 

de vínculos, como as cooperativas de empresários e de livre-admissão, bem como 

da variedade de serviços que estão autorizadas a prestar.  

Deste modo, por considerar as cooperativas de crédito um ator essencial na política 

pública de inclusão financeira, este trabalho fará menção a esse modelo de 

instituição. Nesta seção, após ser feita uma descrição do conceito de cooperativismo 

e do histórico dos marcos regulatórios do cooperativismo no Brasil, serão abordados 

os fatores que contribuíram para a participação das cooperativas de crédito na 

implementação da política de inclusão financeira no Brasil, bem como será 

apresentada a atuação das mesmas nessa política, nos dias atuais. 

  



134 

 

 

5.1 CONCEITO E IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

 

A cooperação, de acordo com Almeida (2008), surgiu na sua forma mais elementar 

quando o homem, compreendendo a precariedade de suas ações isoladas e 

distintas entre si, na busca de elementos indispensáveis à satisfação de suas 

necessidades, procurou a colaboração de um semelhante para enfrentarem juntos 

as dificuldades e conquistarem um meio alternativo para realizarem, assim, o 

benefício comum. O cooperativismo, que origina-se da palavra cooperação, é uma 

doutrina cultural e socioeconômica, fundamentada na liberdade humana e nos 

princípios cooperativos. Os princípios cooperativistas, por sua vez, se baseiam na 

busca não apenas de resultados econômicos, mas também no desenvolvimento 

social e melhoria da qualidade de vida (GAWLAK, 2004). O autor relata que os 

mesmo foram aprovados na fundação da primeira cooperativa formal do mundo, na 

Inglaterra, em 1844, mas que, no entanto, foram reestruturados e adaptados à 

realidade atual: 

1º Princípio – Adesão voluntária e livre; 
2º Princípio – Gestão democrática e livre; 
3º Princípio – Participação econômica dos associados; 
4º Princípio – Autonomia e independência; 
5º Princípio – Educação, formação e informação; 
6º Princípio – Cooperação entre cooperativas; 
7º Princípio – Interesse pela comunidade (GAWLAK, 2004, p. 22; ZANELLA 
s/d). 

 

Com base nesses princípios, cooperativa pode ser definida como uma organização 

de pessoas livres, unidas voluntariamente pela cooperação e ajuda mútua, com 

participação econômica (cotas-parte), gerida de forma democrática, participativa e 

transparente, que atua de forma autônoma e independente, com objetivos 

econômicos e sociais comuns a todos, visando, inclusive, à formação e à 

capacitação dos seus colaboradores, associados e familiares. Gawlak (2004) coloca 

que os valores das cooperativas se baseiam na ajuda mútua, solidariedade, 

equidade, responsabilidade, democracia, igualdade, honestidade, transparência, 

responsabilidade social e preservação do ambiente para o desenvolvimento 

sustentado.  
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As sociedades cooperativas podem ser classificadas como:  

• Cooperativa Singular ou de 1º grau, quando destinada a prestar serviços 
diretamente aos associados;  

• Cooperativa Central e Federação ou de 2º grau, quando constituída por 
cooperativas singulares e que tem como objetivo organizar, em comum e 
em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse 
das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como 
facilitando a utilização recíproca dos serviços;  

• Confederações ou de 3º grau, quando constituídas por centrais e 
federações de cooperativas, objetivando organizar, orientar e coordenar, 
em comum e em maior escala, as atividades das filiadas, nos casos em 
que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade 
ou conveniência de atuação das centrais ou federações (PINHEIRO, 
2008, p.7; GAWLAK, 2004, p. 95).  
 

As cooperativas podem se dividir por ramo de atividade para melhor conduzir suas 

atividades em prol dos objetivos comuns. Dentre elas, podem se destacar a 

cooperativa de consumo, produção, saúde, educação, agropecuária, transporte, 

saúde, infraestrutura, habitação, crédito, entre diversas outras modalidades. As 

Cooperativas de Crédito, foco deste trabalho, são consideradas instituições 

pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional, mas com finalidade social e não 

lucrativa. Adotam como objetivo oferecer crédito e depósitos a seus associados, que 

são ao mesmo tempo seus proprietários e clientes.  

Bittencourt (2001, p. 23) define as cooperativas de crédito como “instituições 

financeiras e sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeitas à falência, constituídas com o 

objetivo de propiciar crédito e prestar serviços aos seus associados”. Da mesma 

forma, explica Pinheiro (2008, p. 7) de forma mais detalhada, que 

As cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a 
forma de sociedade cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços 
financeiros aos associados, como concessão de crédito, captação de 
depósitos à vista e a prazo, cheques, prestação de serviços de cobrança, de 
custódia, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros sob 
convênio com instituições financeiras públicas e privadas e de 
correspondente no País, além de outras operações específicas e atribuições 
estabelecidas na legislação em vigor. 

 

A principal diferença entre uma cooperativa de crédito e um banco comercial é a 

forma como cada uma dessas instituições maximiza valor. As cooperativas de 
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crédito oferecem os mesmo produtos e serviços financeiros como qualquer outro 

banco fornece. Concedem recursos para financiar a produção e para os 

investimentos, realiza aplicações para seus associados, fornece talão de cheques, 

contas, enfim, funcionam como um banco comum.  

No entanto, os princípios das cooperativas de crédito são diferentes das demais 

instituições financeiras, pois são organizações onde o proprietário é o cliente e 

gestor ao mesmo tempo, apoiam-se em princípios de associativismo, não 

maximizam o lucro, mas sim as relações com seus cooperados. Seus rendimentos 

são utilizados para pagar suas próprias contas e cobrir os custos de funcionamento. 

Desta forma, quanto menor forem os custos da cooperativa, menores podem ser os 

juros e as taxas cobradas por estas. 

Annibal e Koyama (2011) verificaram que as taxas de juros cobradas por 

cooperativas de crédito em operações de crédito pessoal são, em média, 

significativamente menores que as taxas cobradas pelas instituições bancárias, 

30,3% a.a. e 61,0% a.a., respectivamente. Colocam os autores que os motivos que 

levam as cooperativas a praticarem taxas menores podem ser, por exemplo, gestão 

exercida pelos cooperados, fins não lucrativos, tratamento tributário diferenciado, 

isenção de depósitos compulsórios, captação de recursos com menor custo.  

Neste sentido, as cooperativas de crédito conseguem tanto oferecer taxas menores 

para financiamento quanto remunerar melhor as aplicações de seus associados com 

taxas superiores às do mercado, e, quando existem sobras, são divididas entre os 

associados ou utilizadas para a capitalização da cooperativa, por meio da elevação 

do valor da cota capital dos associados. Já nos bancos, tais rendimentos são 

apropriados pelos donos, constituindo lucro (BITTENCOURT, 2001). A seguir, 

encontra-se um quadro com as principais características que diferem os bancos das 

cooperativas de crédito. 
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Quadro 07: Principais diferenças entre as Cooperati vas de Crédito e os Bancos 

ATIVIDADE BANCOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
Direção Donos (governos) Associado 
Capitação e 
Renda 

Transfere às grandes cidades Retém e aplica no local 

Programas 
Oficiais 

Participa (alguns) Pode participar; principalmente os de 
crédito rural 

Créditos Prioriza os grandes projetos ou 
atividades selecionadas 

Analisa a necessidade e a capacidade 
de investimento e pagamento dos 
associados 

Taxas de juros Sempre as do mercado Sempre abaixo do mercado 
Lucros/ 
sobras 

São lucros, os quais remuneram 
os donos e/ou acionistas 

São sobras, as quais são distribuídas 
entre os associados ou são reinvestidos 
nas cooperativas 

Custo 
Operacional 

Maior, devido às estruturas Menor (pequenas estruturas) 

Serviços 
Financeiros 

Cobra elevadas taxas (visa 
lucro) 

Cobra uma pequena taxa pelos serviços 
(não visa lucro) 

Atendimento Impessoal ou de acordo com o 
dinheiro do cliente 

Tende a ser pessoal para todos os 
associados 

Fonte: BITTENCOURT (2001, p. 24). 
 

Por meio dos seus princípios e ações, bastante distintos dos bancos comuns, as 

cooperativas de crédito são importantes instrumentos que contribuem para a 

promoção e desenvolvimento local sustentável. A manutenção do capital na 

localidade, a equalização das taxas de juros, a democratização nas decisões e a 

capilaridade dos sistemas de cooperativismo de crédito são alguns dos pontos 

principais que ressaltam a sua importância e que, por isso, despertam o interesse de 

muitos pesquisadores e políticos. 

A manutenção do capital é um importante instrumento para o desenvolvimento local. 

Segundo Silva e Guerra Junior (2012), o cooperativismo de crédito tem importância 

singular para toda a sociedade, pois atua como alternativa de aplicação de recursos 

privados dos seus associados em favor da própria comunidade onde as mesmas 

estão inseridas. As cooperativas de crédito são, portanto, instituições que atuam 

localmente, pois captam depósitos (poupança) e concedem crédito (empréstimos) 

aos seus associados de uma determinada região, dinamizando a economia e 

mantendo o capital circulando nessa localidade.  

A renda dos seus associados é mantida e aplicada no próprio local onde está 

instalada a cooperativa de crédito, popularizando os serviços financeiros, ajudando a 
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democratizar o acesso ao crédito e contribuindo para a geração de emprego e 

renda, assim como coloca Bialoskorki Neto (1998), ao dizer que os 

empreendimentos cooperativistas são organizações que apresentam uma 

importante função pública de desenvolvimento econômico, aliada à geração e 

distribuição de renda e à criação de empregos. 

Outro aspecto importante do cooperativismo de crédito é a sua capacidade de 

equalização das taxas de juros do mercado. Silva e Guerra Junior (2012) 

mencionam que o cooperativismo de crédito, além de ser apresentado como uma 

das opções viáveis dentro do sistema financeiro nacional, também é visto como uma 

alternativa para promover a humanização do sistema financeiro, situando em 

patamares mais justos, os juros do crédito e a remuneração do capital. De forma 

mais detalhada, pode-se dizer que as cooperativas de crédito tendem a praticar 

taxas de juros mais justas, primeiro, pelo fato de serem os próprios associados os 

tomadores de decisão e, segundo, pelo fato da cooperativa de crédito não visar 

lucro.  

Como não visam lucros, necessitam de recursos apenas para manter os seus custos 

e despesas, o que reduz substancialmente o seu ponto de equilíbrio.  O primordial 

para as cooperativas de crédito é captar poupança para ter condições de promover o 

crédito ao associado e não para obter alto rendimento sobre o capital, então não 

vêm como necessidade cobrar taxas abusivas de juros. Esse fator faz com que as 

cooperativas atuem na equalização das taxas de juros do mercado, impulsionando-

as para baixo nas demais instituições financeiras que atuam no local. 

A democratização das decisões é uma outra característica do cooperativismo que 

merece destaque. O cooperativismo de crédito representa a iniciativa dos próprios 

cidadãos, tanto na abertura de uma cooperativa quanto nas tomadas de decisões. 

Uma cooperativa só pede autorização para funcionamento, perante o Banco Central 

do Brasil, se um grupo de indivíduos sentir a necessidade e realizar um chamamento 

na comunidade. A organização da comunidade é um fator primordial para a criação 

de uma cooperativa.  Uma vez que foi criada, a tomada de decisão é realizada de 

forma democrática, na qual todos os associados votam em assembleia (um membro, 

um voto), sendo fortalecida pelo sistema de governança cooperativa. Devido à 
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estrutura democrática, as cooperativas de crédito têm o potencial de aliar resultados 

empresariais com expectativas sociais, relacionadas à problemática do desemprego, 

geração de renda e desenvolvimento regional sustentável (SILVA; GUERRA 

JUNIOR, 2012).  

O cooperativismo de crédito ganha ainda maior relevância devido a sua capacidade 

de alcance ou capilaridade, chegando a regiões menos providas de serviços 

financeiros. Elas atuam em localidades e em cidades tão pequenas, nas quais 

muitas vezes não existe nenhuma outra instituição financeira presente. Assim, para 

os bancos, a atuação das cooperativas de crédito não se configura como 

concorrência, pois estas atingem segmentos do mercado e atuam em localidades 

que não interessam aos bancos, devido ao baixo volume de operações e baixa 

lucratividade.  

Diante desses pontos, vale ressaltar que as cooperativas de crédito representam um 

importante papel perante o desenvolvimento econômico e social ao contribuir de 

forma democrática para a manutenção do capital na sociedade, para a equalização 

de juros de forma mais justa, para o acesso a serviços financeiros pela população 

mais carente e, assim, para a melhor distribuição de renda e geração de emprego. 

Chaves (2009) sintetiza esses pontos colocando que as cooperativas de crédito 

resultam da fusão do associativismo com o mutualismo e o empreendedorismo. O 

associativismo incorpora os mecanismos de mobilização social das pessoas em 

torno da atividade cooperativa; o mutualismo contribui com a noção de que a 

participação econômica dos associados demanda contrapartidas (positivas e 

negativas); e o empreendedorismo introduz a ideia de que as cooperativas são 

empresas que surgem da mobilização social e da ajuda mútua, visando o 

desenvolvimento de uma coletividade. 

A importância das cooperativas de crédito está, portanto, pautada na sua lógica 

econômica, que, com sua fundamentação ideológica e sua estrutura participativa e 

democrática, preza pela repartição dos resultados e tem como motivação primordial 

a prestação de serviços financeiros adequados aos seus associados, principalmente 

depósito de poupança e acesso ao crédito. Essa lógica, conciliada com operação de 
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capital de pequena monta, com a atuação em locais menos assistidos pelos bancos 

convencionais ou atendendo uma camada da população não atraente 

financeiramente para os mesmos, colabora substancialmente para o 

desenvolvimento local sustentável e para o processo de inclusão financeira da 

população. 

 

5.2 HISTÓRICO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO BRASIL 

 

As primeiras cooperativas de crédito foram organizadas na Europa, principalmente 

na Alemanha e na Itália, a partir da segunda metade do Século XIX. Segundo 

Pinheiro (2008), os bancos comerciais nessa época tiveram uma expansão 

acentuada, em decorrência das necessidades e do dinheiro da indústria que surgia. 

Os recursos eram abundantes, mas aplicados majoritariamente a projetos industriais 

e de infraestrutura. O acesso à poupança e ao empréstimo para os trabalhadores 

era escasso, porém necessário em um cenário de capitalismo em expansão. Os 

trabalhadores rurais e urbanos, cada vez mais organizados, passaram a buscar 

novas soluções e foi assim que surgiu a primeira cooperativa, em 1844, na cidade 

inglesa de Rochdale, quando 28 tecelões fundaram uma cooperativa de consumo.   

A primeira cooperativa de crédito se formou na Alemanha, em 1947, por Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen, natural da Renânia. Ele criou no povoado de 

Weyerbusch/Westerwald a primeira associação rural de apoio para pequenos 

agricultores, que, embora não fosse ainda uma cooperativa, serviria de modelo para 

a futura atividade cooperativista de Raiffeisen. A primeira cooperativa, fundada por 

ele em 1864, chamava-se “Heddesdorfer Darlehnskassenveirein” (Associação de 

Caixas de Empréstimo de Heddesdorf). Esta associação era tipicamente rural, 

atendia a pequenos agricultores e contava com responsabilidade ilimitada e solidária 

dos associados sobre o capital da empresa, a singularidade de votos independente 

do número de quotas ou do capital aplicado pelo associado na cooperativa, atuação 

restrita e não distribuía sobras (PINHEIRO, 2008).  
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O objetivo das cooperativas de crédito era criar assim condições para que a 

população mais pobre do campo pudesse ter alternativas para sair da miséria e 

melhorar de vida e a ideia do cooperativismo de crédito era permitir que as pessoas 

conseguissem juntar dinheiro e tomar empréstimos mutuamente e assim melhorar 

suas condições financeiras se integrando ao mundo capitalista (BITTENCOURT, 

2001). 

A primeira cooperativa de crédito urbana, segundo Pinheiro (2008), foi criada por um 

prussiano, Herman Schulze, em 1856, na cidade alemã de Delitzsch. As 

cooperativas fundadas por ele passariam a ser conhecidas como “cooperativas do 

tipo Schulze-Delitzsch”, e diferenciavam-se das “cooperativas do tipo Raiffeisen” por 

preverem o retorno das sobras líquidas aos associados proporcionalmente ao 

capital, à área de atuação não-restrita e ao fato de seus dirigentes serem 

remunerados. Ficaram conhecidas na Alemanha como Bancos Populares. 

Em 1865, o italiano Luigi Luzzatti organizou a constituição da primeira cooperativa 

na cidade de Milão, cujo modelo herdaria seu nome, a “cooperativa do tipo Luzzatti”. 

Inspiradas nos modelos alemães, essas cooperativas tinham como características 

principais a não-exigência de vínculo para a associação, exceto algum limite 

geográfico (bairro, município etc.), quotas de capital de pequeno valor, concessão de 

crédito de pequeno valor sem garantias reais, não-remuneração dos dirigentes e 

responsabilidade limitada ao valor do capital subscrito (PINHEIRO, 2008). 

Nas Américas, foi em 1900, em Quebec, no Canadá, que as primeiras cooperativas 

foram criadas. Alphonse Desjardins idealizou a constituição de uma cooperativa com 

características distintas dos modelos citados anteriores, tendo como principal 

característica a existência de alguma espécie de vínculo entre os sócios, reunindo 

grupos homogêneos como os de clubes, trabalhadores de uma mesma fábrica, 

funcionários públicos etc. Este modelo de cooperativa é conhecido como cooperativa 

de crédito mútuo (PINHEIRO, 2008). 

Assim, Raiffeisen, Schulze-Delitzsch, Luzzatti e Desjardins são os quatro principais 

modelos de cooperativas de créditos existentes no mundo até os dias atuais. 



142 

 

 

Por meio destas experiências, o cooperativismo de crédito expandiu-se por quase 

todo o mundo, chegando ao Brasil no início do Século XX, trazido pelos imigrantes 

alemães e italianos, na tentativa de melhorar suas condições de crédito, produção e 

consumo.  

A primeira referência de cooperativismo no Brasil é de uma Sociedade Beneficente 

de Juiz de Fora, fundada em 1885, com 1.003 sócios, que se denominavam 

“consórcios”, cujo objetivo desta sociedade era cuidar da educação, saúde e 

seguridade de seus “consórcios”. No entanto, a primeira sociedade brasileira a ter 

em sua denominação a expressão “Cooperativa” foi a Sociedade Cooperativa 

Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, fundada em 1889, em Minas 

Gerais, como cooperativa de consumo, tendo como objetivo prestar auxílios e 

socorros às viúvas pobres de associados e a sócios que caíssem na indigência por 

falta absoluta de meio de trabalho (PINHEIRO, 2008). 

Já a primeira cooperativa de crédito brasileira, segundo Bittencourt (2001), foi 

fundada em 1902 na cidade de Nova Petrópolis (RS) (serra gaúcha) com o nome de 

Caixa de Economia e Empréstimos Amstad. Recebeu esse nome pelo fato de ter 

sido trazida ao país pelo padre jesuíta Theodor Amstad, mas posteriormente seu 

nome foi alterado para Caixa Rural de Nova Petrópolis, conforme afirma Pinheiro 

(2008). Segundo esse autor, era uma cooperativa do tipo Raiffeisen, cujas atividades 

continuam até os dias atuais, sob a denominação de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Pioneira da Serra Gaúcha - Sicredi Pioneira/RS. A partir de 

então outras organizações de crédito foram criadas no Rio Grande do Sul e 

difundidas nos demais Estados, principalmente das regiões Sul e Sudeste do país. 

Até a década de 1940, cooperativas do tipo Raiffeisen e Luzzatti apareceram por 

todas as regiões do Brasil, mas com forte predominância no Sul, trazidas 

principalmente pelos imigrantes europeus que chegaram nessa época. A 

constituição da primeira cooperativa de crédito do tipo Luzzati no Brasil foi em 1906, 

em Lajeado (RS), conhecida atualmente como Cooperativa de Crédito de Lajeado. 

Entre as décadas de 1940 e 1960, as cooperativas do tipo Luzzatti se multiplicaram 

no Brasil, pela facilidade de admissão dos associados. Durante o Estado Novo, foi 

criado o Banco Nacional das Caixas de Crédito (BNCC), com o objetivo de 
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regulamentar o movimento cooperativista de crédito. Até 1964, surgiram, apenas do 

Rio Grande do Sul, 66 cooperativas do tipo Raiffeisen, e apenas no início da década 

de 1960 foi que chegou ao Brasil o modelo Desjardins, trazido pela Igreja Católica 

com o apoio da CUNA (Credit  Unions  National  Association), a  associação  das 

cooperativas de crédito dos Estados Unidos (PINHEIRO, 2008; LACHER, 2012; 

BÚRIGO, 2006).  

Segundo Lacher (2012), após o golpe militar de 64, as cooperativas de crédito 

entraram em um período de recessão no Brasil. Houve a proibição das cooperativas 

do tipo Luzzatti e os procedimentos para abertura de novas cooperativas se 

tornaram tão burocráticos a ponto de inviabilizar o surgimento de instituições deste 

tipo. Nos anos 70 e início dos anos 80, o cooperativismo de crédito no Brasil 

restringiu-se praticamente às cooperativas de crédito mútuo e às de crédito rural 

vinculadas às cooperativas de produção.  

No entanto, ao final da década de 1980 o Banco Central passou a criar normas mais 

flexíveis e a atender certas reivindicações das cooperativas de crédito. Com isso, a 

partir da década de 1990 o sistema de cooperativa de crédito se consolidou no 

Brasil, passou a ganhar economias de escala e maior participação no mercado 

financeiro. Na década de 2000 as cooperativas experimentaram grandes mudanças 

em termos de regulamentação, recebendo até mesmo incentivos para sua 

constituição, como a diminuição do patrimônio líquido exigido, possibilidade de 

abertura de cooperativas de livre admissão, criação das cooperativas de crédito de 

empresários, ampliação dos serviços ofertados, entre outros (LACHER, 2012; 

SOARES;  MELO SOBRINHO, 2008).  

Após a criação de várias cooperativas de crédito, o Banco Central autorizou a 

criação de Cooperativas Centrais de Crédito, que promoveu a criação de novas 

cooperativas de crédito. Em 1995 surgiu o Sistema Cresol, no Estado do Paraná, 

que são cooperativas de crédito rural com interação solidária, cujo objetivo é 

promover a agricultura familiar através do crédito rural. Também em 1995, fruto das 

pressões da cúpula do movimento cooperativista brasileiro, principalmente das 

OCBs (Organizações das Cooperativas Brasileiras), o CMN autorizou a organização 

de bancos cooperativos. Em 1996 é fundado o Bansicredi (Banco do Sistema Sicredi 
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S.A.) no sul do país, e em 1997 é fundado o Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil 

S.A.), com atuação em vários Estados do Brasil (BITTENCOURT, 2001).  

Assim, de acordo com Lacher (2012), três sistemas de cooperativas de crédito 

ganharam espaço no Brasil: o Sicredi, que congrega sobretudo as cooperativas 

rurais do Sul, inspiradas no modelo Raiffeisen; o Sicoob, que agrega, de  forma 

geral, as cooperativas de crédito mútuo e as cooperativas do Nordeste; e o  Unicred, 

que agrega as cooperativas dos profissionais da saúde. Destes sistemas, tanto o 

Sicredi quanto o Sicoob gerenciam seus próprios bancos cooperativos.  

Os bancos cooperativos possibilitam que esses sistemas atuem diretamente no 

mercado interbancário e participem do sistema de pagamentos brasileiro. Já o 

sistema Unicred operacionaliza suas atividades utilizando o Banco do Brasil. 

(BÚRIGO, 2006; PINHEIRO, 2008 apud LACHER, 2012, p. 46).  

Atualmente, o número de cooperativas de crédito tem se destacado em relação às 

demais instituições financeiras, representando em torno de 80% do total. De acordo 

com relatório do Banco Central do Brasil de 2015, até 2014 havia 1.146 cooperativas 

de crédito no Brasil, incluídas as cooperativas centrais e as singulares de crédito, 

pois as filiais foram computadas no grupo Sede e Postos de Atendimento (PA).  O 

segmento contava com 5,5 milhões de cooperados em 2012, representando 4% da 

população adulta. Quanto ao crédito, as cooperativas tiveram crescimento 

significativo de 2010 a 2014, passando de R$29,7 para R$67,6 bilhões concedidos. 

Mais informações sobre a atuação das cooperativas de crédito serão apresentadas 

logo adiante.  

 

5.3 HISTÓRICO SOBRE A LEGISLAÇÃO E NORMAS COOPERATIVISTA NO 

BRASIL 

 

A evolução do associativismo e do cooperativismo brasileiro foi alicerçada em uma 

série de leis e decretos, refletidos pela história desse movimento no país. Os 
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principais decretos e leis que incidiram sobre as cooperativas de crédito serão 

apenas citados a seguir, pois não é objetivo deste trabalho fazer uma análise 

detalhada de todos os marcos regulatórios do segmento. Portanto, serão abordadas 

com um pouco mais de profundidade somente as normas que fortaleceram as 

cooperativas de crédito no âmbito da inclusão financeira do país. Dentre os autores 

consultados, estão Pinheiro (2008), Bittencourt (2001); Gawlak (2004), Búrigo 

(2006), Soares e Melo Sobrinho (2008), sendo que, dentre esses, Pinheiro (2008) e 

Soares e Melo Sobrinho (2008) são os que fazem uma descrição mais detalhada, 

elaborando um histórico e uma cronologia das normas sobre cooperativas de crédito 

no Brasil. Assim, para maiores informações sobre tais normas, uma consulta no 

trabalho de tais autores pode ser recomendada. 

Quadro 08: Leis e Resoluções que normatizaram o coo perativismo de crédito no Brasil 
Constituição de 1891, Art. 72 – Assegura liberdade de associações. 
Decreto do Poder Legislativo 979, Art 10, de 06 de janeiro de 1903 
Decreto 1.637, de 05 de janeiro de 1907 
Lei nº 4.984, de 31 de dezembro de 1925 
Decreto nº 17.339, de 2 de junho de 1926 
Instruções Complementares à execução do Decreto nº 17.339, de 20 de fevereiro de 1929 
Decreto 22.239 do Poder Legislativo, de 19 de dezembro de 1932 
Decreto nº 24.647, de 10 de julho de 1934 
Decreto-Lei nº 581, de 1º de agosto de 1938 
Decreto 926, em 1938 
Decreto Lei 1.836, em 1939 
Decreto 6.980, de 19 de março de 1941 
Decreto Lei 5.154, de 31 de dezembro de 1942 
Decreto Lei 5.893, de 19 de outubro de 1943 
Decreto Lei 6.274, de 14 de fevereiro de 1944 
Decreto-Lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945 
Decreto-Lei nº 8.401, de 19 de dezembro de 1945 
Lei nº 1.412, de 13 de agosto de 1951 
Decreto nº 30.265, de 11 de dezembro de 1951 
Decreto nº 41.872, de 16 de julho de 1957 
Decreto nº 43.552, de 15 de abril de 1958 
Portaria nº 1.079 do Ministério da Agricultura, de 10 de novembro de 1958 
Decreto nº 46.438, de 16 de julho de 1959 
Portaria nº 1.098 do Ministério da Agricultura, de 11 de dezembro de 1961 
Decreto do Conselho de Ministros nº 1.503, de 12 de novembro de 1962 
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 
Resolução nº 11 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 20 de dezembro de 1965 
Resolução nº 15, de 28 de janeiro de 1966 
Resolução nº 27, de 30 de junho de 1966 
Decreto Lei 59, de 21 de novembro de 1966 
Decreto nº 60.597, de 19 de abril de 1967 
Resolução nº 99, de 19 de setembro de 1968 
Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971 
Artigo 5º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 
Decreto nº 99.192, de 21 de março de 1990 
Resolução nº 1.914, de 11 de março de 1992 
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Resolução nº 2.193, de 31 de agosto de 1995 
Medida provisória nº 1.715, de 03 de setembro de 1998, criando o Sescoop para viabilizar a 
Autogestão do Cooperativismo Brasileiro. 
Resolução nº 2.608, de 27 de maio de 1999 
Decreto 3.017, de 06 de abril de 1999, que aprova o Regimento do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP. 
Resolução nº 2.771, de 30 de agosto de 2000 
Resolução nº 2.788, de 30 de novembro de 2000 
Artigos 1.093 a 1.096 da Lei nº 10.406, o novo Código Civil, de 10 de janeiro de 2002 
Resolução nº 3.058, de 20 de dezembro de 2002 
Resolução nº 3.106, de 25 de junho de 2003 –  
Circular nº 3.201, de 20 de agosto de 2003 
Resolução nº 3.140, de 27 de novembro de 2003 
Resolução nº 3.156, de 17 de dezembro de 2003 
Circular nº 3.226, de 18 de fevereiro de 2004 
Resolução nº 3.188, de 29 de março de 2004 
Resolução nº 3.253, de 24 de janeiro de 2005 
Resolução nº 3.309, de 31 de agosto de 2005 
Resolução nº 3.321, de 30 de setembro de 2005 
Circular nº 3.294, de 30 de setembro de 2005 
Carta-Circular nº 3.223, de 26 de janeiro de 2006 
Circular nº 3.314, de 2 de fevereiro de 2006 
Carta-Circular nº 3.224, de 3 de fevereiro de 2006 
Resolução nº 3.346, de 8 de fevereiro de 2006 
Resolução nº 3.442, de 28 de fevereiro de 2007 
Carta-Circular nº 3.274, de 24 de abril de 2007 
Resolução nº 3.53, de 31 de janeiro de 2008 
Lei Eixo Regulação Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 
Resolução CMN nº 3.859, de 27 de maio de 2010 
Resolução nº 4.434, de 5 de agosto de 2015 
Circular nº 3.771, de 4 de novembro de 2015 
Fonte: Adaptado de PINHEIRO (2008); GAWLAK (2004). 

Como pode ser visto no quadro anterior, há uma série de normas aprovadas no 

decorrer dos anos que regulamentam o segmento das cooperativas de crédito no 

Brasil. A Constituição de 1891 (Art. 72) assegura a liberdade de associações. No 

entanto, foi o Decreto 1.637, de 05 de janeiro de 1907, a primeira norma a disciplinar 

o funcionamento das sociedades cooperativas no Brasil. Este Decreto foi reformado 

pelo Decreto 22.239 do Poder Legislativo, de 19 de dezembro de 1932, na parte 

referente às sociedades cooperativas de crédito, e define-as como aquelas que:  

têm por objetivo principal proporcionar a seus associados crédito e 
moeda, por meio da mutualidade e da economia, mediante uma taxa 
módica de juros, auxiliando de modo particular o pequeno 
trabalhador em qualquer ordem de atividade na qual ele se 
manifeste, seja agrícola, industrial, ou comercial ou profissional, e, 
acessoriamente, podendo fazer, com pessoas estranhas à 
sociedade, operações de crédito passivo e outros serviços conexos 
ou auxiliares do crédito (art. 30). 
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Outros marcos importantes na história das cooperativas de crédito são: o Decreto-

Lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, que cria a Superintendência da Moeda e do 

Crédito (SUMOC), dando a essa Superintendência a atribuição de proceder à 

fiscalização de Bancos, Casas Bancárias, sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, e cooperativas de crédito, processando os pedidos de autorização 

para funcionamento, reforma de estatutos, aumento de capital, abertura de 

agências, etc. (art. 3º); A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que equipara as 

cooperativas de crédito às demais instituições financeiras e transfere ao Banco 

Central do Brasil as atribuições cometidas por lei ao Ministério da Agricultura, no que 

concerne à autorização de funcionamento e fiscalização de cooperativas de crédito 

de qualquer tipo e da seção de crédito das cooperativas que a tenham; a Lei nº 

5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de 

Cooperativismo, instituindo o regime jurídico vigente das sociedades cooperativas; o 

Artigo 5º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, revoga a Lei nº 5.764 na 

parte em que condiciona o funcionamento das sociedades cooperativas à prévia 

aprovação do Governo.  

As cooperativas de crédito continuam dependentes de prévia aprovação do Governo 

para funcionar, por força do disposto no artigo 192 da Carta Magna; a Resolução nº 

2.193, de 31 de agosto de 1995, que permite a constituição de bancos cooperativos 

controlados por cooperativas de crédito; a Resolução nº 3.106, de 25 de junho de 

2003, permite a constituição de cooperativas de livre admissão de associados em 

localidades com menos de cem mil habitantes ou a transformação de cooperativas 

existentes em cooperativas de livre admissão de associados em localidades com 

menos de 750 mil habitantes; a Resolução nº 3.156, de 17 de dezembro de 2003, 

que autoriza as cooperativas de crédito a contratarem correspondentes no País. 

No âmbito da inclusão financeira, o fortalecimento das cooperativas de crédito se 

deu a partir da década de 1990, possibilitado, principalmente, pelo aperfeiçoamento 

das normas para este segmento, que passou por intenso aprimoramento. Isso 

porque o Banco Central do Brasil, consciente do papel das cooperativas no processo 

de inclusão financeira e no aumento da eficácia do sistema financeiro de forma 

geral, e com o objetivo de elevar os graus de segurança e de confiabilidade dessas 

instituições, atua continuamente para o fortalecimento e expansão desse segmento, 
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por meio de medidas de regulação e supervisão que lhes proporcionem, sem 

prejuízo da segurança operacional e do cumprimento das exigências legais, maior 

liberdade de ação e menor custo de atuação. 

A partir da Resolução CMN nº 2.608, de 27 de maio de 1999 até a Resolução CMN 

nº 3.859, de 27 de maio de 2010, o marco regulatório das cooperativas de crédito 

tem evoluído, com o propósito de ampliar as possibilidades de associação, sempre 

com requisitos prudenciais para resguardar a continuidade e a solidez das 

cooperativas, exigindo a participação em fundo garantidor, a filiação a cooperativa 

central de crédito com adequada capacidade de supervisão e a contratação de 

entidade de auditoria externa com comprovada experiência em auditoria de 

cooperativas de crédito (BCB, 2015).  

A resolução citada permite a constituição de cooperativas de crédito do tipo Luzzatti, 

compreendidas como aquelas sem restrição de associados, e atribui às cooperativas 

centrais o papel de supervisionar o funcionamento e realizar auditoria nas 

cooperativas singulares filiadas (PINHEIRO, 2008). De acordo com Feltrim, Ventura 

e Dohl (2009), a Resolução no 3.058, de dezembro de 2002, que estabelece a 

possibilidade do surgimento de cooperativas de pequenos empresários, 

microempresários e microempreendedores, facilitou o acesso a serviços financeiros 

a esse público que não despertava interesse das instituições financeiras tradicionais.  

Já a Resolução no 3.106, de 25 de junho de 2003, que voltou a permitir a 

constituição de cooperativas com livre admissão de associados em localidades com 

menos de 100 mil habitantes ou a transformação de cooperativas existentes em 

cooperativas de livre admissão de associados em localidades com menos de 750 mil 

habitantes, ampliou as possibilidades de atuação e, consequentemente, o número 

de cooperados do segmento. Por sua vez, as resoluções CMN nº 3.321, de 30 de 

setembro de 2005, e nº 3.442, de 28 de fevereiro de 2007, ampliaram a possibilidade 

de constituição (para até trezentos mil habitantes) ou transformação (para áreas com 

até 1,5 milhão de habitantes) para livre admissão, aumentando consideravelmente o 

limite populacional das áreas de atuação. Além disso, possibilitou a instalação de 

postos de atendimento eletrônico.  
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A Lei Eixo Regulação Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, que dispôs 

sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), também é considerada 

um marco para o segmento, na medida em que trouxe segurança e estabilidade 

regulatória, proporcionando sua consolidação na prestação diversificada de serviços 

financeiros a seus associados. A Resolução CMN nº 3.859, de 27 de maio de 2010,  

consolida as normas relativas à constituição e ao funcionamento de cooperativas de 

crédito. Define Cooperativas de Crédito como: 

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

A Resolução CMN nº 4.434 de 5 de agosto de 2015, vigente nos dias atuais, que 

dispõe sobre a autorização, funcionamento, alterações estatutárias e o 

cancelamento de autorização para funcionamento das cooperativas de crédito, 

classificou também as Cooperativas de Crédito singulares em três categorias: as 

plenas (autorizadas a realizar operações complexas, todas as operações permitidas 

para Cooperativas de Crédito, quase todas permitidas para um banco comercial, que 

podem praticar todas as operações), as clássicas (autorizadas a realizar operações 

de baixa complexidade) e as de capital e empréstimo (que podem realizar todas as 

operações autorizadas às clássicas, mas não podem captar recursos ou depósitos) 

(BCB, 2015). 

Essas normas, de acordo com o Banco Central do Brasil, contribuem para o 

aumento da oferta de serviços financeiros para população de baixa renda, o que 

considera elemento fundamental para redução da desigualdade social do país. Com 

esta visão, trabalha de forma integrada com representantes do segmento envolvidos 

com a inclusão financeira no país, tanto do setor público como do privado, com 

participação ativa na construção do marco regulatório para este fim. Além do 

aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo de crédito no país, 

diversas outras iniciativas foram desenvolvidas, como o caso do modelo de 
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correspondentes bancários, do mecanismo para bancarização da população 

(aperfeiçoamento de normas e adoção de contas simplificadas) e a implementação 

da figura da Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno 

Porte (SCMEPP), todos com teor essencialmente inclusivo (FELTRIM, VENTURA, 

DOHL, 2009). 

O cooperativismo de crédito, o microcrédito e os correspondentes no país são 

considerados pelo BCB os três pilares das microfinanças que, seguindo diretrizes da 

política governamental para o setor, junto com o CMN, tomam medidas 

regulamentares com vistas a favorecer a disseminação da prestação de serviços 

microfinanceiros por meio desses três pilares.  

O sistema cooperativista, por força de seus princípios, foi considerado um dos 

principais instrumentos para consecução desses objetivos. Primeiro, pelo poder de 

organizar comunidades hoje com pouquíssimo acesso a serviços financeiros, tais 

como as localizadas longe dos grandes centros; segundo, por sua vocação de 

mobilizar e aplicar recursos em benefício da própria comunidade, o que estimula 

pequenos empreendimentos rurais e urbanos geradores de emprego e renda; e, 

finalmente, porque, desde que bem organizado, ele se transforma em meio indutor 

de saudável aumento da competitividade no sistema financeiro, inserindo-se, 

portanto, no rol das medidas destinadas a promover a queda do spread bancário 

(BCB, 2012).  

Assim, o papel do cooperativismo é cumprido tanto pela capacidade de ação capilar 

das cooperativas de crédito, alcançando camadas sociais ou regiões não 

adequadamente atingidas pelo sistema financeiro convencional, como pela sua ação 

de desenvolvimento regional, que ocorre na medida em que os recursos financeiros 

gerados pelo esforço de poupança em sua área de atuação nela permanecem na 

forma de empréstimos, poder de compra e investimentos, estimulando a geração de 

renda, emprego e o desenvolvimento econômico das regiões em que as 

cooperativas atuam.  
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5.4 COOPERATIVAS DE CRÉDITO: EXPRESSÃO MUNDIAL E ATUAÇÃO NA 

INCLUSÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

 

Como visto no tópico 5.2, as cooperativas de crédito apresentam um formato 

institucional mais adequado para a oferta de serviços financeiros a populações 

pobres devido a algumas características principais: funcionam sem fins lucrativos; 

coletam e aplicam a poupança local; constituem uma estrutura local que combina 

atividades de cunho financeiro e social e apresentam características organizacionais 

baseadas na mutualidade e na autogestão, no qual o controle das decisões é 

exclusivo dos associados (SCHRÖDER, 2005).  

Esse formato facilita a seleção e o monitoramento do crédito, a redução dos custos 

operacionais, a coleta e aplicação da poupança local, a instalação em pequenas 

localidades ou em regiões menos favorecidas, contribuindo assim para o processo 

de inclusão financeira da população. Pesquisas mostram que esse processo de 

inclusão financeira, embora seja longo e demorado, vem se expandindo com grande 

significância no Brasil e no mundo, e que as cooperativas são atores que influenciam 

fortemente essa expansão.  

Segundo o WOCCU (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito), em seu “2014 

Statistical Report”, existiam no mundo mais de 57.000 cooperativas de crédito 

presentes em 105 países, totalizando pouco mais de 217 milhões de associados. A 

taxa de penetração é de 8,2%, mostrando a quantidade da população 

economicamente ativa do mundo associada a uma cooperativa de crédito. Do ano 

de 2005 para 2014 a representatividade das cooperativas de crédito aconteceu de 

forma bastante expressiva, como mostra a Tabela 01, e a finalidade é aumentar os 

membros das cooperativas de crédito para, pelo menos, 260 milhões em 2020. 
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Tabela 01: Cooperativismo de Crédito no mundo 
Continente  Cooperativas  Associados  Contribuição 

e Poupança 
(USD) 

Empréstimo 
(US$) 

 

Reservas 
(US$) 

Ativos 
(US$) 

Penetração * 

África 20.422 18.881.257 5.534.196.513 6.391.120.431 752.209.516 8.079.781.833 6,9% 

Asia 24.552 43.864.685 135.777.177.987 119.570.709.850 11.971.158.099 183.594.228.356 3% 

Caribe 391 3.437.060 5.536.216.329 4.531.806.443 910.642.173 6.706.020.085 19,4% 
Europa 2.318 8.259.868 22.462.701.646 10.414.890.176 3.233.768.983 26.361.155.011 3,4% 

América Latina 2.491 27.351.006 43.438.612.920 42.063.551.962 9.310.268.904 72.475.733.608 8,3% 

América do 
Norte 

7.093 110.634.985 1.192.702.177.036 959.555.588.199 148.740.560.38
7 

1.419.148.004.4
19 

47,2% 

Oceania 213 4.944.463 65.411.935.189 59.512.241.189 6.529.043.009 76.570.170.169 20,8% 

TOTAL 2014 57.480 217.373.324 1.470.863.017.621 1.202.039.908.25
0 

181.447.651.07
1 

1.792.935.093.4
81 

8,2% 

TOTAL 2005 35.843 149.738.276 762.526.748.613 610.235.650.599 91.492.655.511 893.540.231.287 7,28% 

Fonte: elaborado com base no Statistical Report da WOCCU, 2014 e 2005 (disponível em: 
http://www.woccu.org/publications/statreport) 

           *A taxa de penetração é calculada dividindo o número total de membros das cooperativas de 
crédito pela população economicamente ativa de 15 a 64 anos de idade. 
 
 

Estes dados demonstram a expressão mundial apenas das cooperativas de crédito, 

não estando inclusas as informações dos bancos cooperativos.  No entanto, de 

acordo com a WOCCU, há no registro dos dados da EACB (Associação Europeia 

dos Bancos Cooperativos), 224 milhões de clientes (dos quais 68 milhões eram 

associados), de 23 diferentes países e de 5.142 instituições financeiras 

cooperativas. De forma geral, estima-se um número aproximado de 520 milhões de 

pessoas associadas às cerca de 90 mil instituições financeiras cooperativas no 

mundo. Esses dados tendem a ser maiores visto que, para o Brasil, por exemplo, 

nesse cálculo estão computadas apenas as 668 cooperativas de crédito filiadas ao 

Woccu com os seus 5,5 milhões de associados a estas vinculados, números estes 

que representam 60% do total de cooperativas e 80% dos associados atuais no 

país, como mostra a Tabela 02. 
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Tabela 02: Países com maior expressão no cooperativ ismo financeiro 
Ranking Pais Instituições 

cooperativas 
Pontos de 

Atendimento 
Associados Clientes Ativos (US$) Empréstimos 

(US$) 
Base 

1º França 4.677 23.120 23,7 milhões 93 milhões 4,33 trilhões 2,10 trilhões 2013 
2 º China 4.074  200 milhões  1,48 trilhão 230 bilhões 2012 
3 º Japão 1.127 17.433 17,8 milhões 47 milhões 1,33 trilhão 327 bilhões 2013 
4 º EUA 6.680 21.429 97,5 milhões  1,07 trilhão 655 bilhões 2013 
5 º Alemanha 1.078 13.056 17,7 milhões 30 milhões 1,05 trilhão 635 bilhões 2013 
6 º Itália 457 13.710 2,5 milhões 18,3 milhões 898 bilhões 802 bilhões 2013 
7 º Holanda 129 722 1,9 milhões 7,5 milhões 517 bilhões 416 bilhões 2013 
8 Canadá 702 2.638 11,3 milhões  373 bilhões 278 bilhões 2013 
9 Áustria 544 2.183 2,4 milhões 4,5 milhões 265 bilhões  168 bilhões 2013 

10 Dinamarca 1 1.483 291 mil 1,1 milhões 254 bilhões 217 bilhões 2012 
11 Suíça 316 1.032 1,8 milhão 307 milhões 198 bilhões 170 bilhões 2013 
12 Espanha 65 4.651 2,8 milhões 11 milhões 185 bilhões 120 bilhões 2013 
13 Finlândia 197 519 1,4 milhão 4,2 milhões 132 bilhões 86 bilhões 2012 
14 Inglaterra  340 2 milhões 4,7 milhões 81 bilhões 54 bilhões 2012 
15 Austrália 101  4,5 milhões  77 bilhões 60 bilhões 2013 
16 Brasil 1.154 4.959 7 milhões  70 bilhões 32 bilhões 2013 
17 Índia 1.606  20 milhões  62 bilhões 33 bilhões 2013 
18 Coréia 942 1.762 5,8 milhões  54 bilhões 33 bilhões 2013 
19 Tailândia 2.232 13.089 3,9 milhões 14,6 milhões 53 bilhões 44 bilhões 2013 
20 Polônia 55 4.193 1 milhão 10 milhões 37 bilhões  2012 

 Total 24.654 127.319 425 milhões 250 milhões 12,5 trilhões 6,5 trilhões  

Fonte: Portal do Cooperativismo Financeiro. Disponível em: 
http://cooperativismodecredito.coop.br/cenario-mundial/expressao-mundial/ 
 
 

De acordo com dados de 2012 e 1013, disponíveis no Portal do cooperativismo 

Financeiro, a França é a 1ª colocada no ranking dos países mais expressivos no 

cooperativismo de crédito, no quesito ativos financeiros. A participação de mercado 

das Sociedades Cooperativas na França atinge quase 70%, sendo considerada hoje 

o país em que as instituições financeiras cooperativas apresentam maior 

participação no mercado financeiro. A estimativa é de que 73% das agências 

bancárias pertençam aos grupos cooperativos e o número total de clientes seja 

superior ao número de habitantes do país. A China tem a 2ª posição no ranking 

mundial, quando considerados os ativos financeiros administrados por instituições 

cooperativas, mas a 1ª colocada no quesito quantidade de associados, com 200 

milhões de associados das instituições financeiras cooperativas.  

Aproximadamente 10% dos depósitos do mercado financeiro na China são 

administrados por cooperativas financeiras. Durante mais de 50 anos, o sistema tem 

sido a principal fonte de serviços financeiros básicos para a população rural pobre 

no país. As cooperativas de crédito rural detêm 10% da totalidade dos depósitos 

bancários e representam mais de 90% dos empréstimos agrícolas (PORTAL DO 

COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016). 
 

Os Estados Unidos apresentam o 4º maior volume de ativos administrados por 

instituições financeiras cooperativas no mundo, mas quando analisada a quantidade 

de associados, o país fica atrás apenas da China. São 97,5 milhões de americanos 

associados a uma cooperativa financeira, cerca de 45% da PEA (População 
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Economicamente Ativa). Os EUA registram a existência de 6.680 cooperativas 

financeiras, com uma participação de mercado de 10% nos empréstimos e 6% nos 

depósitos.  

No ano de 1965, existiam no país 23.876 cooperativas, sendo que, após um forte 

processo de fusões e incorporações, remanesceram as atuais 6.680. A Alemanha, 

que é o 5º país do mundo em expressão do cooperativismo financeiro, conta com 

mais de 30 milhões de clientes, dos quais 17,7 milhões são sócios dos bancos 

cooperativos. Em um país com uma população de 82 milhões de pessoas, tem-se 

mais de 35% da população operando com um banco cooperativo, fato que faz com 

que a participação nos depósitos totais do país esteja próxima de 20%. Já a 

participação no crédito rural é de 50% e de 35% nos créditos para pequenas e 

médias empresas (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016). 

Na Itália, o cooperativismo tem grande participação no mercado financeiro, atingindo 

36% do volume de recursos do país. A Holanda tem uma participação de mercado 

de 39% nos depósitos, 31% nos empréstimos. No Canadá as cooperativas têm uma 

participação de 12% nos depósitos e nos empréstimos, reunindo 33% das agências 

bancárias do país e sendo 32% da população total associados a uma cooperativa 

financeira. Na Áustria, as instituições cooperativas, detêm 33% dos depósitos do 

país. Na Espanha, a participação de mercado das cooperativas é de 

aproximadamente 6% nos depósitos e de 5% no crédito. Do total das cooperativas, 

95% são casas rurais e 5% cooperativas de crédito mútuo (idem, ibidem). 

O Brasil ocupa a 16ª posição no mundo em expressão no Cooperativismo de 

Crédito, com 70 bilhões de dólares em ativos e 32 bilhões em empréstimos. Tais 

números demonstram o grande desafio a ser superado pelas cooperativas 

brasileiras que, apesar de darem ao Brasil o 16º maior volume de ativos de 

instituições financeiras cooperativas no mundo, ainda possuem um mercado 

potencial muito grande para crescimento. No Brasil, as Cooperativas de Crédito são 

organizadas em sistemas devido à grande concorrência encontrada no mercado 

financeiro brasileiro, sendo esta a única alternativa para fazer frente aos grandes 

conglomerados financeiros existentes. As Cooperativas independentes (não filiadas 

a um sistema) representam apenas 15% do número total de cooperativas de crédito 
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e possuem maior capacidade de articulação no setor rural (PORTAL DO 

COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016). 

De acordo com dados do Banco Central do Brasil, em dezembro de 2015, 

aproximadamente 75% das cooperativas de crédito no Brasil eram ligados aos 

sistemas SICOOB, SICREDI, UNICRED, CECRED, CONFESOL e UNIPRIME. Estas 

Cooperativas de Crédito detinham aproximadamente 90% da rede de atendimento e 

do total de associados. As cooperativas de crédito no Brasil administravam quase 

R$240 bilhões de ativos totais (incluídos os Bancos Cooperativos), representando 

uma participação de mercado de 2,88% no total de ativos do sistema financeiro 

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

instituições financeiras do país. Os depósitos de R$112 bilhões representavam 

5,38% do total do SFN, o Patrimônio líquido de R$34 bilhões, 5,77%, e as operações 

de crédito totais, de quase R$100 bilhões, representou 2,97% do total do SFN, como 

mostra a tabela que segue (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016).  

Tabela 03 : Market Share das Instituições Financeir as Brasileiras (em bilhões) 
Instituição Financeira  Ativos Totais   

 
Depósitos  Patrimônio 

Líquido 
Operações de 

Crédito 
Banco do Brasil 1.438.964.956 465.859.911 71.679.697 684.248.639 
Itaú 1.285.393.163 326.669.043 111.806.212 420.300.669 
Caixa Econômica Federal 1.203.756.044 455.327.185 26.616.878 667.349.338 
Bradesco 905.117.499 197.217.919 89.620.766 330.913.047 
Santander 681.734.679 142.640.645 56.876.618 220.412.413 
Cooperativismo Financeiro 238.951.606 112.437.275 34.177.993 99.925.720 
HSBC 175.058.784 56.153.180 9.542.524 57.965.113 
Safra 147.616.874 9.880.755 8.914.850 42.305.011 
Citibank 76.046.288 14.904.798 7.685.586 15.152.011 
Banrisul 65.769.331 38.902.842 6.206.906 30.338.237 
Total do SFN  8.298.578.838 2.091.174.900 592.279.523 3.368.129.496 
Fonte: adaptado do BACEN, base de Dezembro/2015, disponível em: 
http://cooperativismodecredito.coop.br 

Apesar do número de associados (5.483.155) representar apenas 4% da população 

adulta, os dados demonstram que as cooperativas têm potencial inclusivo, 

corroborado pelo percentual de 43% do total de cooperados que não possuem conta 

em outra instituição bancária, em especial, nas regiões Sul e Nordeste (BCB, 2015). 

Dados do Relatório de Inclusão Financeira de 2015 mostram que no período de 

2010 a 2014 houve uma redução no número de instituições financeiras em todos os 

segmentos analisados. Notadamente, no segmento das Cooperativas de Crédito a 
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redução foi de 15,9%. No entanto, esta redução foi justificada pelo fato desse 

segmento ter passado por importante saneamento e consolidação por meio de 

incorporações, de liquidações ordinárias e de cancelamentos das autorizações para 

funcionamento, o que resultou em entidades com mais escala e com capacidade 

operacional mais adequada. Apesar dessa redução nas cooperativas e em todos os 

segmentos, houve aumento de cooperativas de livre admissão de associados, 

denotando o direcionamento para entidades mais diversificadas e potencialmente 

mais aptas a atender as necessidades financeiras da população. (BCB, 2015).  

Tabela 04: Quantidade de instituições por segmento 
Tipo de Instituição  

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Evolução  
2010-2014 

Bancos  155 159 157 156 152 -1,9% 
Cooperativas de 
Crédito  

1.362 1.307 1.252 1.189 1.146 -15,9% 

Sociedade de 
Crédito ao 
Microempreendedor  

41 39 39 36 39 -4,9% 

Sociedade de 
Crédito, 
Financiamento e 
Investimento  

59 58 56 57 55 -6,8% 

Total  1.617 1.563 1.503 1.435 1.392 -13,9% 
Fonte: BCB (2015, p. 29). 

 

Ademais, o acesso da população ao sistema financeiro não ficou prejudicado, uma 

vez que o relatório mostra que houve um aumento generalizado no número de 

pontos de atendimento das Cooperativas de Crédito. O número de pontos de 

atendimento passou de 7.213 em 2010 para 9.371 em 2014, tendo um aumento de 

praticamente 30%, como mostra a Tabela 05. Esse fato decorreu principalmente do 

aumento de 105,2% dos PAE, do crescimento do número de correspondentes de 

53,1%, que passou de 2.114 para 3.236, e de PAs de 25,7%, saltando de 3.369 para 

4.236. O aumento significativo de sua capilaridade por meio dos pontos de 

atendimento é um ponto que corrobora o fortalecimento das Cooperativas de 

Crédito.  
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Tabela 05: Pontos de atendimento de Cooperativas de  Crédito 
Tipo de 
Instalação  

2010  
 

2011 2012 2013 2014 Evolução  
2010-2014 

Sede e filial  1.363   1.307   1.251   1.186   1.146   -15,9% 
Posto de 
Atendimento  

3.369   3.570   3.761   3.966   4.236   25,7% 

Posto de 
Atendimento 
Eletrônico  

367   475   593   701   753   105,2% 

Correspondente  2.114   2.552   2.940   3.135   3.236   53,1% 
Total  7.213   7.904   8.545   8.988   9.371   29,9% 
Fonte: BCB (2015, p.47). 

 

A maior concentração física de pontos de atendimento de cooperativas está nas 

regiões sul e sudeste, com 54% e 31%, respectivamente, 2014. O Relatório destaca 

o crescimento expressivo de 62,1% nos pontos de atendimento de cooperativas da 

região norte no período de 2010 a 2014. Mas, apesar desse crescimento, as regiões 

norte e nordeste possuem, juntas, apenas 6% do total de pontos de atendimento, 

demonstrando oportunidade de crescimento do segmento nessas regiões do país. 

Tabela 06: Pontos de atendimento de Cooperativas de  Crédito por região 
Região 
Geográfica  

Sede e Filial 
 

Posto de  
Atendimento 
 

Posto de  
Atendimento  
Eletrônico 
 

Correspondente Total 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 
Centro-
Oeste 

120   92   274   362   8   17   272   395   674 866 

Nordeste 143  98   153   193   3   4   4   17   303 312 
Norte 79   60   62   125   1   2   6   53   148 240 
Sudeste 626   538   1.125  1.364  355   730   157   260   2.263 2.892 
Sul 395   358   1.755  2.192  0   0   1.675   2.511   3.825 5.061 
Total  1.363  1.146  3.369  4.236  367   753   2.114   3.236   7.213 9.371 
Fonte: elaborado com base em BCB (2015, p.48). 

Como apresenta o relatório do Banco Central, nas regiões mais pobres, norte e 

nordeste, apenas 17% e 9% dos municípios, respectivamente, eram atendidos por 

Cooperativas de Crédito em 2014, conforme tabela 07, bem abaixo dos dados do 

segmento bancário, que alcançam 92% e 90% de municípios nessas regiões, 

respectivamente. Como as Cooperativas de Crédito são consideradas 

especialmente aptas a atender estratos sociais e municípios de regiões mais 

carentes, por oferecerem produtos e serviços financeiros a preços mais acessíveis e 

não visarem ao lucro, elas ainda podem contribuir muito mais  aumentando o 
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atendimento o norte e o nordeste, ajudando, dessa forma, a impulsionar a inclusão 

financeira e o desenvolvimento econômico dessas regiões. 

 
Tabela 07: Presença das Cooperativas de Crédito nos  municípios por região geográfica 

Região Geográfica  2010 2014 
Centro Oeste 43% 49% 
Nordeste 8% 9% 
Norte 12% 17% 
Sudeste 48% 53% 
Sul 85% 90% 
Geral  40% 43% 
Fonte: elaborado com base em BCB (2015, p.45). 

Os dados mostram que as Cooperativas de Crédito ainda têm espaços grandes a 

ocupar, de forma geral. Em 2014, como mostra a tabela 08 6,4% dos municípios 

brasileiros não contavam com atendimento bancário por agências e PAs, sendo 

atendidos somente por correspondentes e PAEs. Desses municípios, 1,9% era 

atendido apenas por Cooperativas de Crédito. Esses números revelam que ainda 

resta o potencial de quase 60% dos municípios que podem ser atendidos pelo 

segmento cooperativo (BCB,2015). 

Tabela 08: Presença das Cooperativas de Crédito e b ancos nos municípios – 2014 
Instituições  Municípios atendidos  
só bancos 52,3% 
bancos e cooperativas 41,3% 
só cooperativas 1,9% 
não atendidos por bancos e cooperativas 4,5% 
Total 100% 
Fonte: elaborado com base em BCB (2015, p.44). 

 

Quanto ao crédito, as cooperativas tiveram crescimento significativo de 2010 a 2014, 

passando de R$29,7 para R$67,6 bilhões, dos quais o volume mais relevante (68% 

do volume total) foi o de crédito concedido por cooperativas a pessoas físicas que, 

no período, cresceu com taxa superior à do SFN (128% e 76%, respectivamente). 

Cabe ressaltar que o crédito fornecido por cooperativas sofreu desaceleração nos 

últimos anos, porém, muito menos acentuada que a ocorrida no SFN. Enquanto nas 

cooperativas a taxa de crescimento caiu de 22% em 2011 para 15% em 2014, do 

SFN passou de 19% para 13% no período. Pode-se inferir que essa diferença seja 

resultado do relacionamento mais próximo entre o cooperado e a cooperativa. 
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O aumento do crédito das cooperativas foi impulsionado pelo aumento do número de 

instituições de cooperativas de livre admissão, beneficiadas pela mudança do marco 

regulatório que possibilitou a constituição e a transformação das cooperativas para 

livre admissão. A concessão de crédito pelas cooperativas de livre admissão evoluiu 

de 48% em 2010 para 62% em 2014, representando quase 2/3 das concessões do 

segmento (BCB, 2015). 

Com relação ao microcrédito, as instituições concedentes estão concentradas em 

quatro segmentos: agências de fomento, bancos, Cooperativas de Crédito e 

SCMEPPs. A quantidade de instituições que operam microcrédito aumentou 25,7%, 

passando de 105 para 132, entre 2013 e 2014, o que representa 9,7% das 

instituições do SFN. Dessas 132 instituições, a maioria é cooperativa de crédito 

(74,2%), 9,8% são bancos, 9,1% são SCMEPPs e 6,8% são agências de fomento. 

Destaca-se o aumento do número de cooperativas que operam microcrédito dentro 

do SFN, que passou de 6,2% para 8,6%, de 2013 para 2014, como mostra a tabela 

09. 

Tabela 09: Segmentação das instituições financeiras  que operam microcrédito 
 

Segmento 
QT. de IFs 

que operam 
microcrédito 

Qt. de IFs no SFN  % (Microcrédito/  
SFN) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Agência de 
Fomento 

9 8,5% 9 6,8% 16 1,1% 16 1,2% 56,3% 56,3% 

Banco 11 10,5% 13 9,8% 160 11,4% 155 11,4% 6,9% 8,4% 
Cooperativa de 
Crédito 

74 70,5% 98 74,2% 1.186 84,9% 1.145 84,5% 6,2% 8,6% 

SCMEPP 11 10,5% 12 9,1% 36 2,6% 39 2,9% 30,6% 30,8% 
Total 105 100% 132 100% 1.398 100% 1.355 100% 7,5% 9,7% 
Fonte: elaborado com base nos dados do BCB (2015, p. 136). 

 

No entanto, os bancos mostram maior participação concentrando mais de 90% da 

carteira de pessoas físicas, tanto em valor quanto em quantidade de operações e 

clientes, seguindo pelas cooperativas com média de 5% das SCMEPPs, em torno de 

2,5%, ficando as agências de fomento com menos de 1%, como mostra a tabela que 

segue.  
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Tabela 10: Valor, quantidade de operações da cartei ra total, e de clientes da carteira 
identificada, pessoas físicas, por segmento, em 201 4. 

Segmento  Valor da 
Carteira 

(R$ milhões) 

% Qt. de 
Operações 

% Qt. de 
Clientes 

% 

Agência de 
Fomento 

37,32   0,6 17.915 0,6 13.698 0,7 

Banco 5.354,19 91,7 2.924.953 92,9 1.680.936 91,2 
Cooperativa 
de Crédito 

331,61 5,7 125.562 4,0 101.781 5,5 

SCMEPP 116,00 2,0 81.182 2,6 46.961 2,5 
Total 5.839,11 100% 3.149.612 100% 1.843.376 100% 
Fonte: elaborado com base em BCB (2015, p.137). 

 

De 2013 para 2014 houve uma evolução no segmento para pessoas físicas, do total 

do valor da carteira, passando que era de 5.063,77 milhões. Já na quantidade de 

operações da carteira total, que era de 3.003.670 e no número de clientes da 

carteira identificada era de 1.852.669, houve uma redução. 

No conjunto de pessoas jurídicas, os bancos também detêm a maior fatia da 

carteira, porém em menor proporção do que na carteira de pessoas físicas, como 

mostra a tabela 11. Neste conjunto a evolução foi maior, de 2013 para 2014. O total 

do valor da carteira em 2013 era de R$291.331.915. A quantidade de operações da 

carteira total era de 94.766 e o número de clientes da carteira identificada era de 

57.047. As cooperativas de crédito tiveram aumentos, pois tinham R$67.185.053 no 

valor da carteira, 9.597 operações e 7.774 clientes da carteira identificada. Com 

relação à quantidade de operações e número de cliente, teve uma perda na 

participação, que em 2013 representavam 10,1% e 13,6% do total, respectivamente. 

Tabela 11: Valor, quantidade de operações da cartei ra total, e de clientes da carteira 
identificada, pessoas jurídicas, por segmento, em 2 014. 

Segmento  Valor da 
Carteira 

(R$) 

% Qt. de 
Operações 

% Qt. de 
Clientes 

% 

Agência de 
Fomento 

100.448.229 24,0 6.100 4,3 5.731 6,0 

Banco 219.347.399 52,3 123.302 86,7 79.726 82,9 
Cooperativa 
de Crédito 

99.232.161 23,7 12.723 8,9 10.673 11,1 

SCMEPP 320.193 0,1 83 0,1 66 0,1 
Total  419.347.982 100% 142.208 100% 96.196 100% 
Fonte: elaborado com base em BCB (2015, p.138). 
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De acordo com Gonzalez (2013), é importante destacar que os valores reportados 

pelo Banco Central referem-se unicamente à participação das cooperativas no total 

da exigibilidade prevista pela lei 10.735, de 11 de setembro de 2003, segundo a qual 

parcela dos depósitos à vista (2%) dos bancos comerciais, bancos múltiplos com 

carteira comercial e da Caixa Econômica Federal deve ser destinada ao 

microcrédito. Portanto, os valores acima mencionados não representam 

adequadamente a oferta de microcrédito pelas cooperativas, mas, sim, o valor 

previsto pela lei 10.735, além de outras operações que utilizam recursos oficiais.  

As operações feitas com recursos próprios não são, na maioria das vezes, 

classificadas oficialmente como microcrédito, embora possam apresentar todas as 

características anteriormente descritas. Se fossem consideradas as operações com 

recursos próprios, o volume de recursos das cooperativas destinados para o 

microcrédito seria muito maior. Por exemplo, em 2011, de acordo com o Banco 

Central, as cooperativas tiveram uma carteira ativa de R$ 195,6 milhões sob a 

rubrica oficial do microcrédito. No entanto, ao considerar o volume total destinado 

pelas cooperativas, esse valor sobe para R$ 4,8 bilhões, se forem consideradas 

somente operações de até R$ 5 mil. Se forem considerados empréstimos abaixo de 

R$ 1 mil, a oferta estimada foi de cerca de R$ 900 milhões, ou seja, ainda quatro 

vezes maior do que os valores oficiais do Banco Central.  Os valores médios de 

empréstimos são muito baixos, o que mostra terem sido direcionados para a 

população mais pobre (GONZALEZ, 2013).  

Mesmo assim, segundo uma pesquisa sobre inclusão financeira realizada por 

Gonzalez (2013) e os dados apresentados pelo relatório de inclusão financeira do 

BCB em 2015, ainda existe uma baixa penetração das instituições de microcrédito e 

também das cooperativas de crédito. O microcrédito, por suas características de 

proximidade à população mais pobre e pelas inovações nas tecnologias de crédito 

empregada, tais como uso de agentes de crédito e empréstimos em grupo, poderia 

oferecer produtos e serviços mais adequados à realidade econômico-financeira dos 

mais pobres. As cooperativas, por sua vez, podem contribuir ainda mais para a 

inclusão financeira, pois alcançam regiões mais pobres e mais isoladas, que não 

oferecem oportunidade de lucro aos bancos e é onde justamente encontra-se boa 

parte do público-alvo do microcrédito.  
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Outro fator que faz com que as cooperativas de crédito contribuam para o 

desenvolvimento local é o estímulo à poupança. Os associados poupam em suas 

cooperativas singulares, e esse dinheiro fica no próprio município. Diferentemente 

do que acontece em outras instituições financeiras, o dinheiro poupado por alguns 

associados retornam aos cooperados que necessitam de crédito, na forma de 

empréstimos, e vai para o comércio, movimentando assim a economia local (ZIGER, 

2009). 

Portanto, no Brasil, a expansão das instituições de microcrédito e das cooperativas 

evoluiu, mas ainda é desejável quando se pensa na qualidade do crédito utilizado 

por aqueles relativamente mais pobres. As políticas públicas, portanto, devem conter 

medidas que estimulem o aumento dessa participação, pois não se pode ignorar a 

importância do microcrédito como meio impulsionador da atividade produtiva, e meio 

gerador de emprego e renda.  

Diante de todo este contexto, as cooperativas de crédito têm se mostrado como 

alternativa importante na concessão de crédito para a população de baixa renda e, 

de maneira ainda mais ampla, como referência promissora na popularização das 

finanças no Brasil.  

A importância das cooperativas de crédito se baseia no oferecimento de um conjunto 

cada vez maior de produtos e serviços financeiros, com boa qualidade e preços mais 

acessíveis, uma vez que atende ao interesse exclusivo de seus cooperados, sem 

visar o lucro. As cooperativas de crédito, por sua própria natureza, apresentam-se 

especialmente aptas a atender estratos sociais e municípios de regiões mais 

carentes, ajudando, dessa forma, a impulsionar a inclusão financeira e o 

desenvolvimento econômico regional.  

Além de mecanismos de acesso à poupança e ao crédito, também são mecanismos 

de orientação e educação financeira aos seus associados (FREITAS et al., 2009). 

Portanto, diante da difícil e longa tarefa de desenvolver um sistema financeiro 

inclusivo a todas as camadas da população, faz-se necessário um esforço articulado 

e a interação entre diversos atores e, assim, as cooperativas de crédito têm se 

mostrado, sem dúvidas, uma forte atuante desse processo.  
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6 MODELO CONCEITUAL DE ANÁLISE E METODOLOGIA DA PES QUISA 

 

Existem diversas formas de se estudar uma política pública, que dependem do ponto 

de vista em que se situa o analista. Os estudos nesse campo geralmente giram em 

torno da análise de conteúdo, análise de processo, análise dos produtos e estudos 

sobre avaliação de resultado, de desempenho ou impacto. Esta pesquisa está 

pautada na análise do processo de política pública, em que se observam as fases 

pelas quais uma política se concretiza e se procura verificar a influência de 

diferentes fatores no seu desenvolvimento. Este estudo se preocupa de forma mais 

específica com uma das fases do ciclo da política pública, a da implementação, e 

busca observar o processo de interação e relação entre atores, que se firmaram no 

decorrer do tempo e que se mantêm nos dias atuais. Os atores a serem analisados 

são instituições estatais (gestores) e não estatais (cooperativas de crédito) 

envolvidas na implementação da política pública de inclusão financeira.  

Este trabalho tem como propósito olhar para a implementação como um processo 

dinâmico, formado pelas relações e interações entre diversos atores, nas quais as 

ações se baseiam. Procura analisar a implementação não apenas como uma etapa 

operacional da política pública, na qual se implanta o que foi formulado, mas sim 

como um processo que depende das relações existentes entre os atores envolvidos. 

Atores esses que não são apenas governamentais, pois a política pública, diante da 

mudança do papel do Estado (menos hierárquico e menos monopolista), está 

envolvendo, cada vez de forma mais frequente, atores não-governamentais na 

solução de problemas públicos. Enquanto antes o que prevalecia era uma dicotomia 

entre o setor público e o privado, marcada pelo comando e controle, hoje se veem 

parcerias entre ambos na implementação de políticas públicas, predominando a 

negociação, a articulação, o convencimento ou a persuasão. 

Para isso, a abordagem de análise utilizada está baseada no modelo proposto por 

Subirats et al. (2012), com a proposta de analisar como ocorrem as relações e 

interações entre atores públicos e privados na implementação de uma política 

pública, bem como os fatores que as influenciam. Embora o modelo seja recente, de 

2012, alguns trabalhos na área de políticas públicas já foram desenvolvidos 
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utilizando-o como base. Craveiro (2015) utilizou o modelo de Subirats et al. (2012) 

para analisar as desigualdades na rede de creches conveniadas da prefeitura de 

São Paulo, pelo ponto de vista da implementação da política pública. Abreu (2014) 

também utilizou a abordagem de Subirats et al. (2012) para analisar a 

implementação do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) em municípios 

de pequeno porte. 

Esse modelo, apresentado a seguir, possibilita nortear o que a pesquisa pretende 

analisar, demonstrando os possíveis pontos de reflexão nos quais está baseada. 

Posteriormente se faz uma descrição dos procedimentos metodológicos utilizados 

pela pesquisa. 

 

6.1 OS ELEMENTOS CHAVE DE ANÁLISE 

 

Com o objetivo de entender as complexas relações que geram as ações públicas, 

este estudo se propõe a realizar uma análise com vistas a analisar como ocorrem as 

relações e interações entre os atores públicos e privados envolvidos em um setor 

específico de ação, a Política Nacional de Inclusão Financeira. De forma mais 

pontual, optou-se por analisar o envolvimento das cooperativas de crédito enquanto 

agentes implementadores dessa política. Para analisar essas relações, o modelo do 

Subirats et al. (2012) foi escolhido por ser o modelo que apresenta as categorias de 

análise que mais se aproximam daquelas que este estudo julga importantes de 

serem analisadas para se alcançar o objetivo da pesquisa. 

O modelo proposto leva em consideração elementos chaves: os Atores, as Regras 

Institucionais, os Recursos, o Conteúdo de uma política pública. Considera-se que 

os Atores (com seus valores, ideias e interesses) envolvidos em um setor de 

atuação específico, a partir dos Recursos que mobilizam e utilizam, seguindo as 

Regras institucionais (tanto gerais, aplicáveis a todas as políticas públicas, quanto as 

específicas, próprias de uma política em questão), levando em conta o Conteúdo da 



 

política na qual estão atuando, são fatores que influenciam as relações e interações 

entre os atores. 

Figura 02: Os elementos chaves para análise de polí ticas públicas
 

Fonte: Adaptado de SUBIRATS
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política pública influenciam direta ou indiretamente os elementos das demais etapas 

e, portanto, devem ser consideradas. 

Subirats et al. (2012) interpretam uma política pública como um conjunto de 

decisões e ações que resultam das relações e interações repetidas entre atores 

públicos e privados, cujas condutas são influenciadas pelos recursos de que 

dispõem e pelas regras institucionais gerais e específicas. No entanto, colocam que 

para concretizar o modelo analítico e ser aplicável a um estudo empírico, é 

necessário identificar primeiramente a natureza dos resultados substantivos 

(conteúdo da política pública) e dos fatores institucionais (atores, regras e recursos) 

da ação pública (SUBIRATS et al., 2012). 

Assim, um primeiro levantamento para este estudo se constitui em identificar esses 

elementos, para, posteriormente, conseguir realizar uma análise verificando como 

tais elementos influenciam as relações e interações existentes entre os atores em 

questão: 

A) Quais são os elementos constitutivos da política pública que se pretende 

analisar? 

B) Quais são os atores envolvidos na implementação da política pública e quais 

são os valores, ideias e interesses que possuem a respeito da política?  

C) Quais são os recursos que os atores podem mobilizar e utilizar na 

implementação da política pública e quais são as fontes? 

D) Quais são as regras institucionais, gerais e específicas, que regulamentam e 

influenciam a política no momento da implementação? 

 

6.1.1 O Conteúdo da Política Pública 

 

Subirats et al. (2012) colocam os seguintes elementos constitutivos de uma política: 

a) Problema público: uma política tem o propósito de solucionar um problema 

social reconhecido politicamente como público; 
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b) Grupos-objetivos na origem de um problema público: uma política pública visa 

modificar ou orientar a conduta de grupos de população específicos, de forma 

direta ou atuando sobre o entorno de tais atores; 

c) Coerência ao menos intencional: uma política pública pressupõe uma certa 

base conceitual, que não se contraponha a outra política; 

d) Existência de diversas decisões e atividades: caracteriza-se por constituir um 

conjunto de decisões que excedem o nível de decisão único ou específico; 

e) Programas de intervenções: baseadas no conjunto de decisões e ações 

relativas ao programa e sua aplicação; 

f) Papel chave dos atores: é necessária a existência de atores integrados no 

sistema político-administrativo ou de atores privados que possuam a 

legitimidade necessária para decidir ou atuar com base em uma 

representação juridicamente fundada; 

g) Existência de atos formais: uma política pública envolve a produção de atos 

ou outputs que pretendem orientar o comportamento de grupos ou indivíduos 

que, supõe-se, originam o problema público a resolver; 

h) Natureza mais ou menos obrigatória das decisões e atividades: tratando-se 

tanto de atividades públicas convencionais ou contratuais, as formas de 

ações públicas podem ser tanto incentivadoras como coercitivas. Atualmente, 

muitas intervenções públicas ocorrem através de contrato entre o Estado e 

outras administrações ou entes públicos, entre os poderes públicos e 

empresas privadas ou públicas, fundações ou cooperativas, etc. 

Com esses elementos, Subirats et al. (2012) definem uma política pública como um 

conjunto de decisões e atividades, com coerência, pelo menos na intenção, 

empreendidas ou efetuadas por atores públicos (com a participação de atores 

privados), com diferentes níveis de especificidades, que se traduzem em atos 

formais individuais e concretos, que buscam influenciar a conduta de grupos-objetivo 

causadores do problema público a resolver. 

Além desses elementos a serem considerados, deve-se identificar os seis tipos de 

produtos da política pública, em função das seguintes características: 
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a) A definição política do problema público (DP), incluindo sua delimitação, suas 

causas e as formas de intervenções previstas; 

b) O programa de atuação político-administrativo (PPA), que inclui as decisões 

legislativas ou regulamentares; 

c) O acordo político-administrativo (APA), que fixa as competências, 

responsabilidades e os principais recursos dos atores públicos para a 

implementação do PPA; 

d) Os planos de ação (PA), que estabelecem as prioridades de implementação, 

o espaço geográfico, social, assim como temporal; 

e) Os atos de implementação (outputs), que incluem todas as atividades e as 

decisões administrativas de aplicação; 

f) As demonstrações ou relatórios de avaliação, que avaliam os efeitos das 

políticas públicas (impactos e outcomes), a pertinência, a eficácia e a 

eficiência da política pública. 

O conteúdo da política (produtos ou resultados substantivos) é diferente em cada 

uma das etapas do ciclo da política pública. Na Inclusão da agenda o produto é a 

definição política do problema público. Na fase de Formulação ou Programação o 

produto consiste no programa de atuação política (PPA) e o acordo e atuação 

político-administrativo (APA). Na fase de Implementação o produto de uma política 

consiste no plano de ação (PA) e atos de implementação (outputs), já na etapa da 

Avaliação os produtos são os enunciados avaliativos sobre os efeitos (impactos e 

outcomes) (SUBIRATS et al., 2012). 

Assim, neste trabalho, como o foco está centrado na fase de implementação, os 

conteúdos importantes para a análise são principalmente o plano de ação e o ato de 

implementação, não deixando, obviamente, de considerar os demais elementos 

como o modelo recomenda, principalmente o acordo político-administrativo (APA), 

estabelecido na fase anterior, mas que norteia a fase da implementação. 

6.1.2 Os Atores 
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O modelo de Subirats et al. (2012) sugere que sejam identificados o que chamam de 

espaço de uma política pública, que representa o marco mais ou menos estruturado, 

formalizado e composto por atores públicos que interagem em diversos graus de 

intensidade com atores não públicos, possibilitando estratégias de ações 

específicas. Apesar de pertencer a diversas organizações e representar interesses 

diversos, esta multiplicidade de atores compartilha os mesmos temas de debate em 

relação ao problema a ser enfrentado. Assim, sugerem que, além de identificar os 

atores envolvidos, também sejam analisados os valores, as ideias e os interesses 

desses atores no que diz respeito à política pública em questão ou a uma de suas 

fases específicas.  

Subirats et al. (2012) classificam os atores em dois grupos principais, os atores 

públicos (atores estatais e administrações paraestatais) e atores privados (grupos-

objetivo e beneficiários finais). Como atores públicos os autores classificam: 

� Atores estatais: Estado e a administração estatal; 

� Administrações paraestatais: são alguns atores privados para os quais o 

Estado delega uma parte de suas prerrogativas, como as organizações de 

economia mistas, organizações privadas, e organizações sociais. 

Para este trabalho, os atores analisados são os atores públicos estatais, mais 

especificamente os gestores da política de inclusão financeira no Brasil, e os atores 

públicos paraestatais, mais especificamente as cooperativas de crédito, analisando 

seus valores, ideias e interesses a respeito da política pública em questão. Cabe 

também analisar o grau de responsabilidade e autonomia dos atores na execução 

da política, como mencionado no tópico anterior. 

6.1.3 Os Recursos 

 

O recursos representam um ativo ou matérias-primas dos quais os atores públicos e 

privados se utilizam para executar suas ações. O ato formal produzido por políticas 

públicas representa o resultado tangível e intangível do uso de recursos na interface 

entre governo e sociedade civil (KNOEPFEL et al., 2007). Uma política pública 
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envolve diversos tipos de recursos, cuja importância pode variar tanto de uma 

política para outra quanto de uma fase para outra dentro de uma mesma política.  

Os recursos constituem uma parte essencial das interações e relações a analisar, 

pois envolvem negociações constantes que são influenciadas pelos interesses de 

cada ator envolvido. Subirats et al. (2012) colocam que a literatura sobre os recursos 

de que dispõem os diferentes atores na política pública são abundantes, mas 

propõem uma relação de dez tipos de recursos que os atores públicos e privados 

produzem e mobilizam (ou não) durante o processo de formulação e execução das 

políticas públicas, sendo eles: 

1) O Direito ou o Recurso Jurídico; 

2) O Pessoal ou os Recursos Humanos; 

3) O Dinheiro ou os Recursos Econômicos; 

4) As Informações ou os Recursos Cognitivos; 

5) A organização ou os Recursos Relacionais ou Interativos (regras 

organizacionais e estruturas administrativas); 

6) O Consenso ou os Recursos de Confiança; 

7) O Tempo ou os Recursos Cronológicos; 

8) A Infraestrutura ou os Recursos Patrimoniais; 

9) O Apoio Político ou os Recursos de Maioria; 

10)  A Força ou o Recurso Violência. 

O direito ou recurso jurídico se distingue por estar, mesmo que não exclusivamente, 

mas principalmente à disposição dos atores públicos e constitui a fonte de 

legitimação por excelência de toda ação pública. É definido pelo conjunto de leis do 

direito constitucional, civil, público, etc., e formam as bases legais e regulamentares. 

O recurso humano ou de pessoal pode estar presente em termos quantitativos ou 

qualitativos e está em função das capacidades de recrutamento e formação de 

pessoal que possua os diversos atores, pois cada vez mais é necessário contar com 

pessoas qualificadas no aspecto comunicativo e com formação profissional cada vez 

mais especializada, de acordo com a política pública em que atua. (SUBIRATS et 

al., 2012; KNOEPFEL et al., 2007). 
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O dinheiro ou recurso econômico é o recurso mais facilmente mensurável, passível 

de troca ou substituível, mas esse talvez seja distribuído mais desigualmente entre 

os atores privados. É cada vez mais comum que as políticas se apoiem em diversos 

incentivos econômicos que são concedidos a atores privados ou públicos, a fim de 

fazê-los adotar o comportamento desejado de acordo com o objetivo estabelecido. A 

informação ou recurso cognitivo é uma das bases da capacidade de intervenção dos 

agentes públicos e privados, que constituem o conhecimento técnico, social, 

econômico e político sobre o problema coletivo a resolver, e compreende os 

elementos essenciais para a adequada condução da política em todas as suas 

fases. Apesar de um nível equivalente de conhecimento de todos os atores ser uma 

condição sem a qual não há o bom funcionamento da política pública e que o direito 

à informações auxilia todos os cidadãos igualmente, na realidade, constata-se a 

escassez e distribuição desigual deste recurso, o que se acentua porque a sua 

produção, reprodução e difusão requerem sistemas de informação cada vez mais 

sofisticados. (idem, ibidem). 

A organização ou recursos relacionais implica na capacidade de organizar as 

estruturas administrativas ou associativas a que pertence e também os processos de 

interação entre os diferentes atores da política pública. Cada forma de organização e 

modo de estruturação pode contribuir de maneira diferente para o sucesso da 

política pública em questão. O recurso de confiança ou o consenso entre os atores 

político administrativo, os beneficiários finais e os grupos-objetivos a respeito da 

modalidade de produção, o conteúdo e o resultado do processo de implementação 

(outputs) representam um recurso primordial para toda a política pública. Implica um 

capital de legitimidade e pode ser um contrapeso ou um apoio. Portanto, o consenso 

mínimo é necessário para evitar bloqueios tanto físicos como jurídicos da política 

pública e permite economizar outros recursos, em especial de direito, dinheiro e 

tempo. (SUBIRATS et al., 2012; KNOEPFEL et al., 2007). 

O tempo é um recurso indispensável para a aplicação de uma política pública e é, 

muitas vezes, objeto essencial de um grande número de conflitos, principalmente 

nas políticas que necessitam de cumprimento de prazos. O recurso de infraestrutura 

é a dotação de bens necessários para a condução e execução da política pública, 

podendo ser público ou privado. Engloba o conjunto de bens que dispõem os 
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diferentes atores, seja porque os bens lhes pertencem ou porque dispõem de seu 

uso (idem, ibidem). 

O apoio político é um recurso que toda política requer, implicando nas bases legais 

aprovadas pela maioria dos atores públicos ou pelo parlamento, que confere à 

política a sua legitimidade. Consiste na aceitabilidade legal da política pública, 

durante cada momento da sua existência, por uma maioria parlamentar ou popular. 

A força é um recurso considerado extremo e é mais utilizado em políticas de 

segurança pública, mas envolve a capacidade dos atores em obrigar fisicamente um 

indivíduo ou grupo a modificar sua conduta. Embora seja um recurso pouco utilizado 

e geralmente trocado pelo consenso, a mera ameaça de recorrer à força física pode 

ser decisiva na implementação de certas políticas públicas, especialmente quando 

estas são baseadas em obrigações jurídicas. (id., ibid.). 

Como mencionado por Subirats et al. (2012), alguns dos recursos apresentados têm 

maior peso para determinadas políticas ou para uma fase especifica delas. Neste 

estudo os recursos considerados de maior importância para a análise são os 

Recursos Humanos, Econômicos, Cognitivos, Relacionais, de Confiança e 

Patrimoniais. Alguns desses são julgados pelos autores como importantes para a 

fase de implementação e outros para a política pública em questão. (SUBIRATS et 

al., 2012; KNOEPFEL et al., 2007). 

 

6.1.4 As Regras Institucionais 

 

As regras institucionais se apresentam tanto como estruturas e regras formais 

explícitas e formalizadas juridicamente, como também normas informais implícitas, 

mas aceitas pelos membros do grupo. De acordo com Subirats et al. (2012), as 

regras institucionais estabelecem estruturas e procedimentos que podem facilitar ou 

limitar a participação política dos indivíduos e grupos, da mesma maneira que 

podem facilitar ou limitar a eficácia das políticas públicas. Elas influenciam e 

determinam a conduta individual ou coletiva dos atores de uma política pública e, 
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assim, marcam e direcionam as negociações ou o jogo dos atores de uma política 

pública.  

As regras estabelecidas a nível constitucional e aplicáveis a todas as políticas 

públicas pré-determinam as regras específicas ligadas a uma determinada política. 

Tais regras específicas terão, por sua vez, uma influência direta sobre o acesso que 

um determinado ator terá ao espaço da política pública em questão e também do 

tipo de recurso que poderá utilizar, estruturando, assim, as relações ou o jogo dos 

atores. Os autores colocam que é preciso ser consciente de que as próprias regras 

são, de fato, resultado de uma negociação prévia entre os atores que a política 

pretende envolver, com vistas a buscar o resultado que a política propõe e que, 

portanto, estão suscetíveis a mudanças e adaptações. (SUBIRATS et al., 2012). 

Assim, para a análise proposta neste estudo, cabe levantar a existência de regras 

formais e informais, tanto as gerais pertencentes a todas as políticas como as 

específicas da política analisada, analisando como elas influenciam as relações e 

interações entre os atores, ou seja, se essas relações são fixadas e delineadas 

pelas regras ou se os atores se relacionam de forma estratégica. 

Para isso, Subirats et al. (2012) propõem a combinação de duas perspectivas: 

� A primeira se baseia, principalmente, na ideia de uma hierarquia de regras e 

normas institucionais:  

1) Regras constitucionais legais;  

2) Regras que regulam as organizações administrativas e paraestatais 

(conjunto de atores);  

3) Regras que regulam os acordos de atuação político-administrativo (APA) 

próprios de uma política, fixando: a) acesso aos recursos; b) competências e 

natureza das interações entre os atores; c) as condutas individuais. 

 

� A segunda tem como objetivo fundamental identificar os diversos tipos de 

regras que os atores negociam entre si, muitas vezes de forma voluntária, 

para gerir suas interações. 
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Ao sugerir essa combinação, Subirats et al. (2012) estão considerando que as 

regras institucionais podem representam tanto obstáculos como oportunidades para 

os atores de políticas públicas, pois elas podem tanto limitar as margens de 

manobra dos atores, como proporcionar oportunidades de influenciar a elaboração e 

implementação de uma política pública, a favor do interesses de alguns. Sugerem 

também que o analista adote uma perspectiva bottom-up para identificar e analisar a 

operacionalização das regras institucionais de uma política pública.  

Desse modo, que o analista interrogue os atores a respeito de que regras 

institucionais são necessárias para que o problema possa se resolver de forma 

concreta e pontual ou para que a implementação ocorra de forma satisfatória. Assim, 

não é preciso considerar todas as regras institucionais existentes, sendo o mais 

importante identificar e entender o significado das regras formais e informais as 

quais os atores públicos e privados recorrem para fazer valer seus interesses, para 

facilitar suas interações ou para garantir a eficácia da política pública. 

Assim, com este modelo, propõe-se analisar as relações e interações entre as 

cooperativas de crédito e os gestores da política nacional de inclusão financeira, 

analisando o conteúdo da política, os atores, os recursos e as regras institucionais, 

enquanto elementos que influenciam tais relações. Desta forma, buscando sintetizar 

o modelo do Subirats et al. (2012), que será utilizado neste trabalho, os elementos-

chaves de análise estão resumidos no quadro a seguir. 
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Quadro 09: Quadro Analítico 
Elementos de Análise  Aspectos a serem analisados  
Conteúdo da Política  a) Problema público 

b) Grupos-objetivos 
c) Coerência 
d) Programas de intervenções 
e) Papel chave dos atores 
f) Existência de atos formais 
g) Natureza das decisões e atividades 
Planos de ação (PA) 
Atos de implementação 
Acordo político-administrativo (APA) 

Atores a) Valores 
b) Ideias 
c) Interesses 
d) Responsabilidade e autonomia 

Recursos a) Recursos Humanos 
b) Econômicos 
c) Cognitivos 
d) Relacionais 
e) de Confiança 
f) Patrimoniais 

Regras Institucionais a) Regras e normas institucionais formais 
• gerais a todas as políticas 
• específicas da política em questão:  

� que regulam as organizações 
administrativas e paraestatais;  

� que regulam os acordos de 
atuação político-administrativo 
(APA) 

b) Regras e normas informais 
Fonte: Elaborado com base em Subirats et al. (2012) 
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6.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Com fundamentos nas relações entre atores estatais e não estatais (ou paraestatais) 

na condução de política pública, este trabalho busca compreender como outras 

instituições conseguem estruturar interações, bem como considerar a contribuição 

de outros fatores, como ideias, valores, interesses, na contribuição das instituições 

às políticas públicas (PROCOPIUCK, 2013; HALL; TAYLOR, 2003). Assim, esta 

pesquisa dá ênfase às instituições e nas relações e interações estabelecidas entre 

elas, tendo, portanto, um caráter qualitativo. As pesquisas qualitativas trazem 

técnicas interpretativas que procuram descrever, decodificar, traduzir, analisar e de 

alguma forma chegar a um acordo com o sentido, não a frequência, de 

determinados fenômenos que ocorrem naturalmente no mundo social (VAN 

MAANEN, 1979). As pesquisas qualitativas trazem maior profundidade e significado, 

utilizando-se de dados não mensurados e não medindo frequência de 

acontecimentos.  

Diferente da pesquisa quantitativa, que se distancia para produzir o conhecimento 

por meio da representatividade, a pesquisa qualitativa se aproxima do objeto para 

analisar em profundidade. São simplesmente diferentes em termos de objetivo de 

pesquisa. O pesquisador é considerado parte integrante do processo de 

conhecimento. Ele interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto 

não é um dado inerte e neutro, mas está possuído de significados e relações que 

sujeitos concretos criam em suas ações (GIL, 2008).  

O problema de pesquisa, na base qualitativa, não é uma definição apriorística. Ele 

decorre, antes de tudo, de um processo indutivo que se vai definindo e se 

delimitando na exploração dos contextos onde se realiza a pesquisa, na observação 

reiterada e participante do objeto pesquisado e nos contatos duradouros com 

informantes que conhecem esse objeto e emitem juízos sobre ele (idem, ibidem). 

Uma pesquisa qualitativa pode utilizar-se de análise de discurso, de narrativa e 

outras técnicas para analisar os dados que são coletados por meio de entrevistas, 

observação, questionários, entre outros métodos. Os métodos qualitativos são os 
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procedimentos de investigação empírica que objetivam analisar em profundidade e 

não generalizar ou medir os processos ou fenômenos em estudo, como faz os 

métodos quantitativos.  

Estudos qualitativos escolhem, então, um número menor de casos que apresentam 

suficiente similaridade para serem significativamente comparados uns com os 

outros. Neste estudo, portanto, pretende-se utilizar Estudo de Caso Múltiplo, pois a 

intenção da pesquisa é analisar em profundidade o papel de cooperativas de crédito 

na política pública voltada à inclusão financeira, verificando as relações e interações 

existentes entre elas, enquanto atores não estatais atuando na implementação, e os 

demais atores estatais gestores da política.  

Para Eisenhardt (1989), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que centra-

se na compreensão da dinâmica presente dentro de uma única configuração. Pode 

ser considerado múltiplo e comparado, pois se pretende analisar três cooperativas 

de crédito que atuam na política de inclusão financeira com o intuito de verificar se 

há divergências nas relações estabelecidas e se as mesmas podem influenciar no 

processo de implementação. O Estudo de caso múltiplo, quando comparado, pode 

permitir a identificação de semelhanças, diferenças e divergências que se mostrem 

relevantes para a análise da pesquisa e do tema escolhido (YIN, 2001). 

Os dados foram coletados em três instituições que prestam serviços de 

microfinanças, mais especificamente, três cooperativas de crédito. A escolha das 

instituições se deu por meio da amostragem teórica, que é uma escolha proposital, 

consciente, do objeto de estudo, onde se tem uma alta probabilidade de se 

encontrar o que se deseja investigar. As cooperativas analisadas pertencem aos 

Sistemas Sicredi, Sicoob e Cresol, escolhidos por serem os três principais sistemas 

atuando no Brasil, atualmente. Do setor cooperativista também se fez presente a 

OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), por ser uma entidade que 

representa formal e politicamente o sistema cooperativo nacional, incluindo todos os 

ramos de atividade. 

Os estudos de caso normalmente combinam métodos de coleta de dados, como 

arquivos e documentos, entrevistas, questionários e observações 
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(EISENHARDT,1989). Assim, o instrumento utilizado foi entrevistas 

semiestruturadas, que foram realizadas com presidentes das instituições escolhidas 

e/ou com outras pessoas dentro das instituições que atuem de forma mais presente 

na implementação da política pública de inclusão financeira. As entrevistas foram 

realizas no período de setembro a dezembro de 2016. 

O critério utilizado para selecionar os respondentes da entrevista no setor 

cooperativista de crédito se pautou na escolha de pessoas que conhecessem as 

práticas das instituições e que poderiam melhor explicar o envolvimento com a 

política pública e as relações estabelecidas com os atores governamentais para que 

a implementação acontecesse de forma satisfatória e eficiente. Foram entrevistados 

também outros atores envolvidos nessa política pública, os atores governamentais. 

Dentre eles, foram entrevistados, principalmente, atores que representam o Banco 

Central, por ser o órgão coordenador da política de inclusão financeira. Além 

desses, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência 

Social, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento, o Banco 

Nacional de Desenvolvimento, por serem atores estatais que foram sendo citados 

pelas cooperativas de crédito como relevantes no decorrer da pesquisa.  

Foram realizadas 23 entrevistas, sendo 8 com representantes do setor 

cooperativista e 15 com representantes governamentais. Cabe ressaltar a 

importância de ter conseguido realizar tais entrevistas, não apenas pela quantidade 

de entrevistados, que é considerado um número grande de respondentes, mas 

também pelos cargos que ocupam tanto nas cooperativas como nos órgão 

governamentais. 

O quadro a seguir mostra a relação dos atores entrevistados, tanto do setor 

cooperativista quanto do governamental. Não houve nenhuma restrição por parte 

dos entrevistados quanto à divulgação dos seus nomes, no entanto, receberam 

códigos com o intuito de mostrar apenas os cargos que exercem dentro da 

instituição no momento da entrevista.  
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Quadro 10: Atores Entrevistados na Pesquisa 
ATORES ENTREVISTADOS NA PESQUISA  

Instituição  Código  Cargo  Código  
ATORES COOPERATIVISTAS  

 
 
Sicredi 

 
 
AC1 
 

Presidente Sicredi Confederação AC1a 
 

Presidente Sicredi Central Maringa AC1b 
 

 
 
Sicoob 
 

 
 
AC2 
 

Presidente Central Sicoob Maringa AC2a 
 

Diretor da Área de Planejamento e Assessor do 
Presidente do Sicoob Confederação  

AC2b 
 

 
Cresol 

 
AC3 

Diretor do Instituto Infocos Cresol (ex-presidente da 
Confederação Cresol) 

AC3a 

Presidente Central Cresol Sicoper - Porto Alegre/RS AC3b 
Presidente Central Cresol Baser - Francisco Beltrão/PR AC3c 

OCB AC4 Presidente OCB AC4 
ATORES GOVERNAMENTAIS  

BCB AG1 Diretor de Administração (DIRAD) AG1a 
BCB AG1 Chefe do Departamento de Educação Financeira 

(DEPEF) 
AG1b 

BCB AG1 Analista do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro (DEORF Curitiba/PR) 

AG1c 

BCB AG1 Gerente-Técnico do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro (DEORF – Curitiba/PR) 

AG1d 

BCB AG1 Gerente-Técnico Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro (DEORF Belo Horizonte/MG) 

AG1e 

BCB AG1 Gerente-técnica do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro (DEORF em Salvador/BA) 

AG1f 

BCB AG1 Chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e 
Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro 
(DEROP) 

AG1g 

BCB 
 

AG1 Chefe-Adjunta do Departamento de Regulação do 
Sistema Financeiro (DENOR) 

AG1h 

BCB 
 

AG1 Chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas 
e de Instituições Não Bancárias do Banco Central do 
Brasil (DESUC) 

AG1i 

BCB AG1 Chefe aposentado do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro 

AG1j 

BNDES AG2 Gerente do Departamento de Inclusão Produtiva- Área 
de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES 

AG2 

MTPS AG3 Coordenadora do PNMPO (MTPS) AG3 
(SEAD) AG4 Diretor Substituto do Departamento de Financiamento e 

Proteção da Produção (SEAD) 
AG4a 

(SEAD) AG4 Oficial Nacional da FAO e ex-secretário da Agricultura 
Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

AG4b 

MF AG5 Secretário-Adjunto de Política Agrícola e Meio Ambiente 
da Secretária de Política Econômica do Ministério da 
Fazenda (MF–SPE) 

AG5 

 

Das entrevistas realizadas, duas foram feitas presencialmente (AC1b e AC2a), uma 

foi feita via skype (AG1j), uma foi respondida por escrito em arquivo Word, via e-mail 

(AC4) e as demais foram feitas por telefone. Em três das entrevistas realizadas 



180 

 

 

estiveram presentes mais de um participante. Nas entrevistas realizadas com AC1b 

e AC2a estiveram presentes os gerentes de crédito das instituições e na entrevista 

com AG5 estiveram presentes o coordenador da área de política de crédito e o 

técnico responsável por acompanhar o microcrédito e o cooperativismo  dentro do 

ministério. 

O Brasil possui atualmente cerca de 1.100 cooperativas de crédito atualmente, 

sendo alicerçado basicamente em cinco sistemas, sendo eles, o Sicoob, Sicredi, 

Unicred, Cecred, Cresol. Desses, três sistemas cooperativistas de crédito foram 

escolhidos para a pesquisa por serem os mais representativos no Brasil atualmente. 

O Sistema Sicredi e Sicoob, juntos, representam mais de 70% das operações de 

crédito, mais de 70% do patrimônio líquido e mais de 50% dos ativos totais do 

cooperativismo financeiro nacional, como mostra a tabela 12.  

O Sistema Cresol, embora não apresente seus dados consolidados, tem uma boa 

participação no sistema cooperativista. No entanto, foi escolhido pela sua forte 

atuação territorial, principalmente no sul do país, e pela sua importância no setor 

devido a sua vinculação ao movimento da agricultura familiar e economia com 

interação solidária. Esse vínculo aproxima ainda mais o Sistema Cresol à proposta 

de inclusão financeira no Brasil. 

O Sistema Sicredi é formado por 5 centrais, com 118 cooperativas de crédito filiadas 

e uma rede com 1.523 pontos de atendimento, estando presente em 20 estados 

brasileiros. Atende 1.171 cidades, das quais 44 fazem parte da Central Sicredi Norte 

Nordeste, e 181 municípios têm o Sicredi como a única instituição financeira. Possui 

mais de 21,4 mil colaboradores, atendendo os mais de 3 milhões de associados. 

Seus números financeiros em 2015 eram compostos por 10,8 bilhões em patrimônio 

líquido, 65,9 bilhões em ativos, 36,2 bilhões em saldo carteira de crédito e 1,1 bilhão 

de sobras rateado entre os associados (disponível em: http://www.sicredi.com.br). 

O Sicoob é formado por 16 cooperativas centrais e 485 cooperativas singulares, com 

uma rede de 2.551 pontos de atendimento atuando em todo o Brasil. Para atender a 

seus 3,6 milhões de associados conta com um quadro composto por 33,5 mil 

colaboradores. Os números do Sicoob no ano de 2015 mostram 13,9 bilhões em 
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patrimônio líquido, 57,6 bilhões em ativos, 34,7 bilhões em operações de crédito e 

36,1 bilhões em depósitos totais e 2,4 bilhões de sobras (disponível em: 

http://www.sicoob.com.br). 

Tabela 12: Participação no Cooperativismo Financeir o Brasileiro (em bilhões)* 
Instituição Financeira  Ativos Totais  

 
Patrimônio Líquido  Operações de Crédito  

Sicredi 65,9 27,6% 10,8 31,6% 36,2 36,2% 
Sicoob 57,6 24,1% 13,9 40,6% 34,7 34,7% 
Cooperativismo 
Financeiro 

238.9 100% 34,2 100% 99,9 100% 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados disponíveis nos sites: 
http://cooperativismodecredito.coop.br; http://www.sicoob.com.br; http://www.sicredi.com.br.  
* base Dezembro/2015. 
 

O Sistema Cresol, hoje, tem uma Confederação que conta com 4 centrais filiadas e 

respectivas cooperativas singulares: Cresol Baser, com sede no Paraná; Cresol 

Central, com sede em Santa Catarina; Cresol Central Sicoper, com sede no Rio 

Grande do Sul; Ascoob, com central na Bahia. Cerca de 80% dos associados da 

Confederação Cresol residem em municípios com menos de 50 mil habitantes 

(disponível em: <http://cooperativismodecredito.coop.br>). De acordo com o 

Relatório de atividade de 2016, a Cresol conta com 264 unidades de atendimento e 

188.085 cooperados (RELATÓRIO DE ATIVIDADES..., 2016). 

Nas cooperativas, procurou-se entrevistar presidentes de centrais e confederações, 

por estarem mais envolvidos com os atores governamentais e por terem mais tempo 

de atuação dentro das cooperativas. A partir das entrevistas nas cooperativas, foram 

sendo selecionados os atores governamentais a serem entrevistados. No entanto, o 

Banco Central do Brasil já tinha sido escolhido por ser considerado o órgão 

formulador e coordenador da política.  

Os primeiros entrevistados no Banco Central do Brasil foram indicados por uma 

pessoa que esteve envolvida desde os primeiros fóruns de inclusão financeira 

promovidos pelo BCB. Outros foram sendo indicados posteriormente tanto pelos 

entrevistados do Banco Central como por entrevistados do setor cooperativista. Os 

demais atores governamentais entrevistados (BNDES, MTPS, SEAD, MF) foram 

mencionados pelos atores cooperativistas como sendo atores governamentais com 

os quais mantêm relações de forma mais frequente. 
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6.2.1 Análise dos dados 

 

Para auxiliar a análise de conteúdo qualitativa das entrevistas, foi utilizado o 

Software Atlas TI, de forma a realizar o estabelecimento das categorias e a 

codificação das entrevistas transcritas. Considerando as bases conceituais 

apresentadas nas primeiras seções e o modelo teórico exposto na presente seção, 

foram definidas as categorias de análise utilizadas para o tratamento do conteúdo 

das entrevistas realizadas.  

As categorias foram definidas a partir dos elementos de análise propostos por 

Subirats et al. (2012), conforme o Quadro 11, acrescentando uma categoria, ao final, 

para analisar como os atores entrevistados consideram suas relações e interações. 

Para uso do Atlas TI, primeiramente, as entrevistas foram transcritas, revisadas e 

inseridas no software. Posteriormente, foram criados os códigos, a partir das 

categorias de análise proposta. A partir de então, foi feita a releitura das entrevistas 

para a realização da codificação, de acordo com os códigos já estabelecidos. Alguns 

códigos foram analisados de forma conjunta devido à proximidade das respostas 

obtidas, como, por exemplo, “problema público e grupos-objetivos”. 
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Quadro 11: Categorias e códigos de análise 
Categorias de Análise  Códigos de Análise  

Conteúdo da Política  Problema público 
Grupos-objetivos 
Coerência 
Programas de intervenções 
Papel chave dos atores 
Existência de atos formais 
Natureza das decisões e atividades 
Planos de ação (PA) 
Atos de implementação 
Acordo político-administrativo (APA) 

Atores Valores 
Ideias 
Interesses 
Responsabilidade e autonomia 

Recursos Recursos Humanos 
Econômicos 
Patrimoniais 
Cognitivos 
Relacionais 
de Confiança 

Regras Institucionais Regras e normas institucionais formais 
• gerais a todas as políticas 
• específicas da política em questão:  

Regras e normas informais 
Relações e interações Considerações dos atores entrevistados 

Existência de conflitos 
Desempenho na política e perspectiva 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a codificação das 23 entrevistas transcritas, foi gerado um arquivo para cada 

código, no qual cada ator da fala foi identificado de forma que, durante a análise, 

pudesse ser citado pelo código a ele atribuído. Durante a análise foram citadas 

apenas as falas consideradas mais importantes, que representavam aquilo que se 

queria expor. 

Além de entrevistas, a análise da pesquisa também se utilizou da verificação de 

documentos, baseada em leis, contratos, normas, relatórios das instituições e 

demais documentos que se mostraram relevantes e que caracterizam acordos 

formados entre as instituições. Por meio de documentos, relatórios e entrevistas, foi 

possível verificar como se dão as relações entre os atores estatais e não-estatais na 

implementação da política pública de inclusão financeira e sob que condições elas 

ocorrem no processo de implementação. Ainda foram considerados elementos de 

análise a estrutura institucional, os valores, a missão/visão, estrutura organizacional, 
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entre outras informações relevantes para a contextualização das instituições 

envolvidas no estudo. 
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7 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE COOPERAT IVAS DE 

CRÉDITO E COORDENADOR DA POLÍTICA DE INCLUSÃO FINAN CEIRA 

DURANTE A SUA IMPLEMENTAÇÃO 

 

O modelo de análise proposto na seção 6, baseado em Subirats et al. (2012), elenca 

quatro elementos principais de análise, sendo eles o (1) conteúdo da política pública, 

(2) os atores com seus valores, ideias e interesses, (3) os recursos e (4) as regras 

institucionais, cada qual contendo suas especificações. Como menciona Knoepfel et 

al. (2007), o "jogo" dos atores não depende apenas de seus respectivos interesses, 

mas também de recursos que conseguem explorar para defender suas posições, 

bem como as regras institucionais que marcam a política.  

Nesta seção é apresentada uma análise das relações a partir das percepções dos 

entrevistados, com base nos elementos mencionados, enquanto resultado da coleta 

de dados realizada com oito atores do segmento cooperativista, quinze atores 

governamentais e pesquisa documental, conforme descritos na metodologia da 

pesquisa. Cada tópico a seguir desenvolve a discussão dos quatro elementos de 

análise proposto e, ao final, é feita uma discussão sobre as relações estabelecidas. 

 

7.1 CONTEÚDO DA POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

A inclusão financeira é vista pelo Banco Central do Brasil como o processo de 

efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas 

necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida. Visa enfrentar um problema 

social no Brasil reconhecido politicamente como público, presente na vida de 80% 

da população adulta de baixa renda, a exclusão do setor financeiro formal. Essas 

pessoas, que são o grupo-objetivo da política de inclusão financeira, não têm acesso 

a serviços financeiros por diversos motivos, seja por falta de documentos, por 

estarem em regiões nas quais o sistema financeiro não atua, pela falta de acesso a 

ambientes virtuais, pela falta de educação financeira, mas, principalmente, por não 
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se mostrarem um público rentável para as instituições financeiras, devido à falta de 

recursos.  

Desta forma, a política de inclusão financeira visa modificar essa situação, estando 

associada à existência de um sistema financeiro justo, saudável e funcional, que 

ofereça serviços acessíveis a todas as camadas da população, inserindo, 

principalmente, as pessoas de baixa renda no sistema financeiro. Além de promover 

o acesso, tem também como finalidade proporcionar a educação financeira para a 

população, para que o serviço, além de satisfazer as necessidades, sejam utilizados 

de forma responsável, garantindo a sua continuidade a longo prazo. Assim, a política 

de inclusão financeira se mostra coerente com as demais políticas sociais no Brasil, 

pois visa contribuir para a criação de uma condição essencial voltada ao 

desenvolvimento econômico-social sustentável da população e, ao mesmo tempo, 

para a redução da desigualdade social.  

Para o enfrentamento desse problema social, ações se mostram fundamentais, 

como, por exemplo, a bancarização, a democratização do crédito, a formação da 

poupança, a oferta de seguro, a educação financeira, entre outras, que foram 

citadas pelos entrevistados do setor cooperativista como sendo ações que buscam 

desenvolver dentro da instituição. Dentre esses serviços financeiros, o microcrédito 

se destaca pela sua importância de promover a inclusão financeira e social, ao levar 

condições de crédito aos empreendedores mais carentes e informais, 

proporcionando assim o aumento da atividade produtiva, gerando emprego e renda, 

e, com isso, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.  

Além dessas ações promovidas pelas instituições, alguns programas foram 

formalmente criados e constituídos por lei, como o Programa Nacional do 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), que visa incentivar a geração de 

trabalho e renda entre os microempreendedores, disponibilizando recursos, e o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que visa 

financiar projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária, ambos com baixas taxas de juros, 

ambos citados por todos os entrevistados do setor cooperativista como programas 
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dos quais participam que consideram ajudar na promoção da inclusão financeira da 

população.  

Nesse conjunto de ações e programas, que constituem o projeto de inclusão 

financeira, o Banco Central do Brasil se mostra como um ator fundamental, pois, 

além de atuar na supervisão e regulação das instituições financeiras, também visa a 

promoção de um sistema financeiro eficiente, inclusivo e responsável. Exerce o 

papel de agente nodal da política nacional de inclusão financeira por promover 

articulações entre os diversos atores nos fóruns anuais que vem realizando sobre 

essa temática e, pelo seu exercício de regulação e supervisão, buscar o 

fortalecimento das instituições e dos mecanismos para inclusão financeira.  

O Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), a Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), o Ministério da Fazenda 

(MF) o e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também 

exercem papéis importantes para a execução da política nacional de inclusão 

financeira. O MTPS, por coordenar o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo 

Orientado, a SEAD, antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por 

coordenar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o 

BNDES, por assumir o papel de agente financiador desses programas e o MF, que 

por ser o órgão responsável pelos orçamentos e contas públicas, também aprova a 

destinação de recursos para os programas voltados à inclusão financeira. 

Como atores implementadores da política de inclusão financeira destacam-se os 

bancos públicos e privados, as cooperativas de crédito, as Sociedades de crédito ao 

Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPPs), as Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), as organizações Não-

Governamentais (ONGs) e as administradoras de consórcios. Essas instituições são 

responsáveis em levar os serviços financeiros até seus destinatários e, por isso, são 

considerados atores que podem implementar a política pública de inclusão 

financeira. Dentre esses agentes implementadores, o foco da pesquisa está nas 

cooperativas de crédito. Todas as cooperativas entrevistadas se consideram 

agentes implementadores da política de inclusão financeira e responsáveis por fazer 
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com que os serviços financeiros cheguem à população excluída do sistema 

financeiro convencional. 

O cooperativismo de crédito é um movimento de pessoas que utiliza o 
capital para desenvolver o social, tem suma importância para a 
implementação da inclusão financeira, desenvolvimento de arranjos locais e 
para a oferta de serviços financeiros para uma grande parcela da população 
do país (AC4). 

O BCB considera as cooperativas como agentes implementadores tanto de 
inclusão como de educação financeira, primeiro pela pulverização que as 
cooperativas dão para o sistema financeiro como um todo, muitas delas 
atuam em municípios em que ela é a única agente financeiro, não tem 
outro. Então assim, é super importante para capilarizar a educação 
financeira e inclusão financeira. Segundo, é pela característica das 
cooperativas em algumas comunidades, não por ser a única que eles tem 
acesso, mas por ser a única que aceitam a pessoa no nível de renda que 
ela está ou na situação que ela se encontra para ser associado cooperado e 
eventualmente estar dentro do sistema financeiro nacional. Então, tem n 
clientes que seriam rejeitados em bancos tradicionais que são aceitos pelas 
cooperativas (AG1d). 

 

Muitos dos entrevistados do Banco Central do Brasil colocaram que veem as 

cooperativas de crédito como parceiras muito importantes para a implementação da 

inclusão financeira no Brasil. Primeiro, por atender regiões nas quais o sistema 

financeiro convencional não está disposto a atender. Segundo, por regular o setor 

financeiro, ao oferecer menores taxas de juros e de acesso a serviços financeiros. 

Como já foi mencionado, o que foi chamado nesta pesquisa de Política de Inclusão 

Financeira é um conjunto de ações e programas que visam enfrentar o problema 

público de exclusão do sistema financeiro, a não bancarização, a falta de acesso ao 

crédito, entre outros. No entanto, essa política não é constituída formalmente e não 

existem atos formais que a regulamentam. Não existe para essa política um plano 

de ação, atos de implementação, nem acordo político-administrativo que formalize 

as decisões e as atividades de implementação com o órgão coordenador da política.  

Conforme citado por Subirats et al. (2012), os planos de ação, enquanto produto da 

fase de implementação, estabelecem as prioridades de execução no espaço 

geográfico e social, assim como no tempo, e os atos de implementação incluem 

todas as atividades e as decisões administrativas de aplicação.  No entanto, para a 

política de inclusão financeira analisada não foi identificada a existência formal 
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desses documentos e os próprios entrevistados disseram desconhecê-los. Como as 

próprias cooperativas mencionaram nas entrevistas, elas praticam a inclusão 

financeira pelos próprios princípios cooperativistas, não havendo a existência de 

nenhum ato ou acordo que formalize essa ação. 

A essência do cooperativismo já é fazer a inclusão, cooperativismo não 
nasce para fazer disputa de mercado com um banco, ele nasce justamente 
para atender um determinado recorte de público, um tecido social que em 
tese estava alheio aos serviços financeiros (AC3a). 

O que o Banco Central desenvolveu de 2009 em diante foi um diagnóstico sobre a 

inclusão financeira no Brasil, seguido de um projeto para inclusão financeira, com a 

pontuação de diversos desafios, que foram discutidos nos fóruns anuais que 

promoveu. Lançou a Parceria Nacional para Inclusão Financeira, que envolve uma 

rede de atores públicos e privados que, por meio de debates, diálogo, trabalho 

colaborativo e parcerias, se engajam em ações coordenadas, com o objetivo de 

promover a adequada inclusão financeira. Como mencionou o AG1b,  

o Banco Central faz o supervisionamento das instituições que são por ele 
autorizadas a funcionar, mas o Banco Central não é só isso, tem todo esse 
movimento de indução, de como que surge essa questão da inclusão 
financeira, de levar ao bom tempo para o cidadão, de levar as instituições 
financeiras a atenderem adequadamente seus clientes, ter uma inclusão 
financeira adequada (AG1b). 

Vários atores do setor cooperativista disseram que existe uma nova geração dentro 

do Banco Central (dois deles usaram o termo “uma molecada”) que está se 

mostrando preocupada com essa questão de inclusão e cidadania financeira, 

mudando um pouco o caráter apenas de órgão regulador e supervisor que até então 

existia.  

Isso mostra que a política de inclusão financeira e seus resultados dependem das 

decisões e das atividades desenvolvidas pelos diversos atores institucionais 

envolvidos, ou seja, constitui-se por um conjunto de decisões, que não são 

específicos e inerentes a uma única instituição. Essa política se enquadra na 

definição de Subirats et al. (2012) sobre política pública, ao descrevê-la como um 

conjunto encadeado de decisões e de ações, resultado das interações estruturadas 

entre diferentes atores, públicos e privados, que, por diversas razões, estão 
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envolvidos no surgimento, na formulação e na resolução de um problema 

politicamente definido como público.  

 

7.2 DESCRIÇÃO DOS ATORES DA POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSÃO 

FINANCEIRA ANALISADOS NA PESQUISA 

 

Os atores de uma política pública, conforme menciona Knoepfel et al. (2007), são 

qualquer indivíduo ou grupo social ligado ao problema coletivo que origina a política 

pública, e devem ser considerados atores potenciais no "espaço" da determinada 

política, mesmo que (temporariamente) seja incapaz de tomar medidas concretas 

para uma ou mais das fases intervenção pública. Secchi (2014) classifica os de uma 

política pública em diferentes categorias, sendo uma delas os atores 

governamentais (público) e não governamentais (não público).  

Como atores de caráter público, Subirats et al. (2012) consideram o Estado com seu 

aparato administrativo e a administração paraestatal e, como de caráter não público, 

as organizações ou atores privados. Nessa perspectiva, as cooperativas são 

consideradas administrações parapúblicas ou paraestatais, pois são atores privados, 

para os quais o Estado delega uma parte de suas funções em uma ação pública. 

Estas são organizações que gozam de certa autonomia e auxiliam o Estado na 

implementação da política de inclusão financeira. No entanto, se não houvesse a 

presença de órgão governamental perante essa política, as cooperativas 

continuariam exercendo ações de inclusão financeira. 

Como já mencionado anteriormente (Quadro 10), os atores do segmento 

cooperativista entrevistados na pesquisa fazem parte dos três principais sistemas 

cooperativistas atuantes no Brasil nos dias atuais, sendo eles o Sicredi (AC1), o 

Sicoob (AC2) e a Cresol (AC3), bem como da OCB (AC4). As cooperativas 

pertencentes a esses três sistemas são consideradas instituições implementadoras 

da política nacional de inclusão financeira coordenada pelo Banco Central do Brasil 

(AG1), mas que conta com o apoio de outras instituições ou atores governamentais, 
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como o BNDES (AG2), MTPS (AG3), SEAD (AG4), MF (AG5), citados pelos três 

sistemas entrevistados como sendo agentes governamentais com os quais mais se 

relacionam e que, por isso, também tiveram representantes entrevistados na 

pesquisa. Desta forma, será feita uma descrição dessas instituições, dos seus 

valores e ideias, seus interesses e responsabilidades perante a política de inclusão 

financeira. 

7.2.1 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi (AC1 ) 

 

O Sicredi foi a primeira cooperativa de crédito brasileira, constituída em 28 de 

dezembro de 1902 na localidade de Linha Imperial, município de Nova Petrópolis, no 

Rio Grande do Sul, atual Sicredi Pioneira RS. Em setembro de 1925 ocorreu a 

criação da primeira Central de Caixas Rurais, denominada União Popular do Rio 

Grande do Sul, que reuniu 66 cooperativas até 1964. Em 1967, esta central foi 

transformada na Cooperativa de Crédito Sul Rio-Grandense, atual Sicredi Metrópolis 

RS. Em 27 de outubro de 1980 foi constituída a Cooperativa Central de Crédito do 

Rio Grande do Sul - Cocecrer/RS, fruto da união de nove cooperativas de crédito 

(RELATÓRIO..., 2016). 

A partir do segundo semestre de 1981, foram constituídas as três primeiras 

cooperativas de crédito rural do estado do Paraná. Em 1985, as 10 cooperativas de 

crédito singulares em atividade no Paraná constituíram a Cooperativa Central de 

Crédito Rural do Paraná - Cocecrer/PR, atual Central Sicredi Paraná, e em 1987 

mais 7 cooperativas filiaram-se a ela. Em 1989, com a criação de mais 05 

cooperativas de crédito em Mato Grosso, foi constituída a Cooperativa Central de 

Crédito Rural de Mato Grosso - Cocecrer/MT, atual Central Sicredi MT. Neste 

mesmo ano, com a criação de 10 cooperativas de crédito em Mato Grosso do Sul, 

foi constituída a Cooperativa Central de Crédito Rural do Mato Grosso do Sul - 

Cocecrer/MS, atual Central Sicredi Brasil Central (idem, ibidem). 

Em 1992, por decisão de todas as cooperativas, a Cocecrer/RS e suas filiadas 

passam a adotar a marca Sicredi, unificando a identidade de todas as cooperativas 

do Sistema em representação ao Sistema de Crédito Cooperativo. Em 1996 iniciam-
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se as operações do Banco Cooperativo Sicredi, e no mesmo ano as cooperativas do 

Paraná e do Rio Grande do Sul unem-se para fortalecer o Banco Cooperativo 

Sicredi, tornando-o, assim, um banco interestadual. Ainda houve, em 1996, a 

Integração da Cocecrer - MT ao Sicredi, atual Central Sicredi MT e, em 1997, a 

Integração da Cocecrer - MS ao Sicredi, atual Central Sicredi Brasil Central. Em 

1998, foi Constituída a Alcred Central – SP (Cooperativa Central de Economia e 

Crédito Mútuo dos Médicos da Aliança Cooperativista do Estado de São Paulo), 

atual Central Sicredi SP (RELATÓRIO..., 2016). 

Em 2000 foram constituídas a Confederação Sicredi com o objetivo de prestar 

serviços ao Sistema e entidades conveniadas e a Corretora de Seguros Sicredi Ltda. 

Em 2002, Alcred Central-SP (atual Central Sicredi SP) e suas filiadas passam a 

integrar o Sicredi, iniciando a operação do Sicredi no estado de São Paulo. Em 2003 

o Sicredi inicia suas atividades em Santa Catarina. Em 2005 foram constituídas a 

Fundação Sicredi e a Administradora de Consórcios Sicredi Ltda e, em 2008, Sicredi 

Participações S.A.  

Em 2011, assinou o contrato com a IFC (International Finance Corporation), braço 

do Grupo Banco Mundial que investe no setor privado dos países em 

desenvolvimento. Em 2015 ocorre uma expansão nacional do Sicredi com a 

assinatura do memorando de filiação da Central Unicred Norte/Nordeste ao Sistema 

(idem, ibidem). 

Atualmente, o sistema Sicredi está organizado em cinco Cooperativas Centrais 

(Central Sul, Central PR/SP/RJ, Central MT/PA/RO, Central BRC e Central 

Norte/Nordeste), que são acionistas da Sicredi Participações (SicrediPar), e contam 

com o suporte técnico da Confederação, da Fundação, do Banco Cooperativo e 

empresas controladas (Corretora de Seguros, Administradora de Cartões, 

Administradora de Consórcios e Administradora de Bens). O Conselho de 

Administração da SicrediPar é composto pelos presidentes das Centrais, um 

presidente de cooperativa por Central e dois conselheiros externos, que não ocupam 

cargo executivo internamente.  
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O Sistema Sicredi é formado por 118 cooperativas de crédito filiadas, com uma rede 

com 1.523 pontos de atendimento, estando presente em 20 estados brasileiros. 

Atende 1.171 cidades, das quais 44 fazem parte da Central Sicredi Norte Nordeste, 

e 181 municípios tem o Sicredi como a única instituição financeira. Possui mais de 

21,4 mil colaboradores, atendendo os mais de 3 milhões de associados. Em sua 

estrutura de acesso e atendimento conta com o Sicredi Internet, Sicredi Mobi, 

Sicredi Fone, Caixas Eletrônicos e Agentes Credenciados (idem, ibidem). 

O Sicredi tem a missão de, “Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, 

oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos associados e da sociedade” (RELATÓRIO..., 2016, p. 1). Sua 

visão é de  

Ser reconhecida pela sociedade como instituição financeira cooperativa, 
comprometida com o desenvolvimento econômico e social dos associados e 
das comunidades, com crescimento sustentável das cooperativas 
integradas em um sistema sólido e eficaz (idem, ibidem). 

Apresenta os seguintes valores: Preservação irrestrita da natureza cooperativa do 

negócio; Respeito à individualidade do associado; Valorização e desenvolvimento 

das pessoas; Preservação da instituição como sistema; Respeito às normas oficiais 

e internas; Eficácia e transparência na gestão. 

 

7.2.2 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob (AC2) 

 

De acordo com informações concedidas pelo Sicoob Confederação, a cooperativa 

mais antiga filiada ao Sicoob é a Cooperativa de Crédito de Mendes, CREMENDES, 

fundada em 20 de outubro de 1929, com sede em Mendes (RJ). Foi fundado 

inicialmente com o nome de Cooperativa Central de Crédito Rural de Santa Catarina 

– Cocecrer SC. Vinte e sete delegados de nove cooperativas assinaram a ata de 

fundação. As cooperativas fundadoras são: Crediauc, Credicanoinhas, Credicampos, 

Credirio, Crediarco, Credialfa e Credial, além da Cooperativa Central Oeste 
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Catarinense (Coopercentral Aurora), de Chapecó, e da Cooperativa Central Agrícola 

Vale (Cooperleite), de Itajaí (Disponível em: http://www.sicoob.com.br). 

Com a evolução do marco legal e autorização do Banco Central do Brasil, em 1996, 

foi criado o Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) e, em 1997, foram dados os 

primeiros passos para a efetivação do Bancoob e do Sistema de Cooperativas de 

Crédito Integrantes do Bancoob (Sicoob), que em 2002 passou a se chamar Sistema 

de Cooperativas de Crédito do Brasil.  

O processo de concepção do Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob) contou 

com a união de 11 centrais. Em novembro de 1996, os líderes das entidades 

aprovaram a sua constituição, mas seu projeto só foi aprovado pelo Banco Central 

oito meses depois, em julho de 1997, e o Bancoob iniciou as suas operações em 1º 

de setembro do mesmo ano. Em seguida, no ano de 2001, houve a criação do 

Sicoob Brasil, que em 2010 passou a se chamar Sicoob Confederação, formulando 

o sistema de três níveis.  

Atualmente, o modelo organizacional do Sicoob é composto por Cooperativas 

Singulares, Cooperativas Centrais e Confederação, além do Bancoob (Banco 

Cooperativo do Brasil S/A) e de empresas de apoio como, Cabal Brasil (bandeira e 

processadora de cartões), o Sicoob Previ (Fundação Sicoob de Previdência 

Privada), a Bancoob DTVM (Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Ltda), a Ponta Administradora de Consórcios, que são provedoras de produtos e 

serviços especializados para cooperativas financeiras. É composto por cooperativas 

financeiras e empresas de apoio, que, em conjunto, oferecem aos associados 

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

seguros, cobrança bancária, meios eletrônicos de pagamento, dentre outros.  

O Sicoob é hoje formado por 16 cooperativas centrais e 485 cooperativas singulares, 

sendo a sexta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com 2.551 

pontos de atendimento, atuando em todo o território nacional. Para atender a seus 

3,6 milhões de associados, conta com um quadro composto por 33,5 mil 

colaboradores. Em sua estrutura de acesso disponibiliza mais de 3.293 caixas 

eletrônicos, 878 correspondentes, internet banking, mobile banking, aplicativo 
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disponibilizado nas redes sociais associado a um perfil ativo no Facebook. 

(Disponível em: http://www.sicoob.com.br). 

O Sicoob tem como missão "Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, 

por meio do cooperativismo, aos associados e às suas comunidades". Sua visão é 

"Ser reconhecido como a principal instituição financeira propulsora do 

desenvolvimento econômico e social dos associados" (idem, ibidem). E adota como 

seus valores a Transparência, Comprometimento, Respeito, Ética, Solidariedade e 

Responsabilidade (id., ibid.) 

Cabe ainda mencionar que em 198 municípios o Sicoob é a única instituição 

financeira presente. Ao todo são 1,2 milhão de brasileiros que não eram 

reconhecidos pelo sistema bancário tradicional, elevando a inclusão financeira por 

meio do cooperativismo financeiro. 

 

7.2.3 Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária - 

Cresol (AC3) 

 

O Sistema Cresol surgiu em 1995, no Estado do Paraná, onde foram constituídas as 

cinco primeiras cooperativas do Sistema Cresol, na região Sudoeste (Dois Vizinhos, 

Marmeleiro e Capanema) e Centro (Laranjeiras do Sul e Pinhão). As cooperativas 

nasceram das experiências do Fundo de Crédito Rotativo (FCR) financiado pela 

cooperação internacional (MISEREOR) no Sudoeste do Paraná, em parceria com a 

Assessoar (Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural) e também por 

créditos financiados pela Ong ACT (hoje TRIAS), em parceria com a Fundação 

Rureco, no Centro do Estado.  

No início havia 100 sócios fundadores e em dezembro de 1996 já contavam com 

1.639 cooperados. Neste ano aconteceu ainda o primeiro convênio com o Banco do 

Brasil e a liberação de 710 contratos de Pronaf Custeio. Foram realizadas ainda 

mais 1856 operações de crédito e todas cooperativas chegaram ao final do ano com 

saldo positivo. Em 1996 foi criada também a 1ª Base de Serviços, em Francisco 
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Beltrão, que tornou-se a sede da Central Cresol Baser, atendendo solicitação do 

Banco Central do Brasil. Em 1999 foi firmado o 1º convênio com o BNDES para 

repasse de Pronaf Investimento e de Microcréditos (NOSSA HISTÓRIA..., 2017).  

Em 2001, as cooperativas, que no início eram 5, passaram para 46 e os cooperados 

de 1.639 já somavam 20.540. Neste ano ainda foram firmados os primeiros 

convênios com a Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário. Em 2004, a Cresol tornou-se agente financeiro do BNDES 

e foi constituída a Ancosol (Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da 

Economia Familiar e Solidária).  Houve também a criação de mais uma Central da 

Cresol, no município de Chapecó, Santa Catarina. Em 2005 as cooperativas 

constituíram o Infocos (Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário). Em 2008 

houve a criação da Corretora Cresol Seguros, a criação de indicadores de 

desenvolvimento social (ranking social) e, nacionalmente, a Constituição da 

Confesol (Confederação das Cooperativas de Economia Solidária).  

Outros acontecimentos marcaram a história da Cresol, como o programa 

Cooperativa Escola, o Encontro do Cooperativismo Solidário e da Agricultura 

Familiar em comemoração aos 15 anos de Cresol, entre outros. Em 2016 a marca 

Cresol foi fortalecida a partir da mudança da nomenclatura Confesol para Cresol 

Confederação. Hoje o Sistema Cresol tem uma área de abrangência com postos de 

atendimento, além do Paraná, nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Goiás, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

com expansão para novas áreas.  

A Confederação tem como filiadas as seguintes centrais e respectivas cooperativas 

singulares: Cresol Baser, com sede no Paraná; Cresol Central, com sede em Santa 

Catarina; Cresol Central Sicoper; Crehnor, com sede no Rio Grande do Sul; Ascoob, 

com central na Bahia. Cerca de 80% dos associados da Confederação Cresol 

residem em municípios com menos de 50 mil habitantes. (disponível em: 

http://cooperativismodecredito.coop.br). De acordo com o Relatório de atividade de 

2016, a Cresol conta com 264 unidades de atendimento e 188.085 cooperados. 

(NOSSA HISTÓRIA..., 2017). 
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A Cresol tem como missão “Promover a inclusão social da Agricultura Familiar 

através do acesso ao crédito, da poupança e da apropriação do conhecimento, 

visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional”. (NOSSA 

HISTÓRIA..., 2017, p. 1).  Sua visão é “Crescer juntamente com nosso quadro social 

para que possamos atender o maior número de famílias agricultoras, oferecendo 

crédito e acesso a serviços financeiros na busca do desenvolvimento social”. Mostra 

como Valores: Excelência, Ética, Honestidade, Transparência, Responsabilidade 

social. Seus princípios são: Interação solidária; Formação, capacitação e 

organização dos associados; Descentralização das decisões; Crescimento 

horizontal; Democratização e profissionalização do crédito; Desenvolvimento social; 

Sustentabilidade (NOSSA HISTÓRIA..., 2017). 

 

7.2.4 Organização das Cooperativas do Brasil - OCB (AC4) 

 

A OCB é uma entidade privada que representa formal e politicamente o sistema 

cooperativo nacional, incluindo todos os ramos de atividade. Foi criada em 2 de 

dezembro de 1969 durante o IV Congresso Brasileiro do Cooperativismo e no ano 

seguinte, a entidade foi formalmente registrada em cartório. Surgiu justamente do 

pensamento de ter uma representação única e fortalecida que atuasse como 

defensora dos interesses do cooperativismo nacional. É uma Sociedade civil e sem 

fins lucrativos, com neutralidade política e religiosa. (disponível em: 

http://www.brasilcooperativo.coop.br; http://somoscooperativismo.coop.br).  

Tem como Missão “Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das 

cooperativas brasileiras, por meio da representação político-institucional” (idem, 

ibidem). Atua na fixação das diretrizes políticas do Sistema Cooperativo, mantém 

cadastro das sociedades cooperativas de qualquer grau e objeto social, integra e 

classifica as cooperativas por ramo de atividade, promove, acompanha e faz cumprir 

a autogestão das entidades constituintes do Sistema Cooperativo, incentiva a 

produção de conhecimentos aplicados ao desenvolvimento funcional e 

organizacional das cooperativas, promove a divulgação do cooperativismo e a 
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defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais homogêneos, coletivos e 

interesses difusos do Sistema Cooperativo.  

A OCB também exerce a representação sindical patronal das cooperativas, 

assumindo todas as prerrogativas de Confederação Patronal, indica representantes 

para cargos em órgãos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, estabelece 

parâmetros e arrecada a contribuição cooperativista e mantém relações de 

integração e intercâmbio entre os ramos e órgãos cooperativistas do País e do 

exterior (http://cooperativismodecredito.coop.br). Possui uma Diretoria Executiva, 

com Presidente, Superintendente e Diretorias, um Conselho Fiscal e um Conselho 

de Ética. 

Coordenado pela OCB, o CECO - Conselho Especializado de Crédito da 

Organização das Cooperativas Brasileiras - é uma entidade de representação 

responsável por defender os interesses das Cooperativas de Crédito perante os 

órgãos oficiais como Banco Central do Brasil, Presidência da República, Câmara dos 

Deputados e Senado. É integrado por representantes dos sistemas cooperativos 

brasileiros, a exemplo do Sicoob, Sicredi, Unicred e outros (disponível em: 

http://cooperativismodecredito.coop.br). 

 

7.2.5 Banco Central do Brasil (AG1) 

 

O Banco Central do Brasil (BCB) foi criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro 

na Capital da República e atuação em todo o território nacional. Tem por finalidade a 

formulação, a execução, o acompanhamento e o controle das políticas monetária, 

cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior; a organização, 

disciplina e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de 

Consórcio; a gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e dos serviços do 

meio circulante. (disponível em: http://www.bcb.gov.br). 
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Na Política de Inclusão Financeira, o Banco Central do Brasil vem atuando para 

ampliar e melhorar o acesso da população a serviços financeiros desde a década de 

1990, por meio de três frentes principais: (i) expansão e fortalecimento dos canais de 

acesso a serviços financeiros; (ii) criação de instrumentos para melhor adequação 

dos serviços aos segmentos de menor renda; (iii) garantia da qualidade na provisão 

de serviços financeiros (BCB, 2012). Vem organizando fóruns de discussões sobre 

Inclusão Financeira, desde 2009, quando formulou o Projeto Inclusão Financeira, 

cujo objetivo é repensar o modelo de inclusão financeira no país.  

Antes havia seminários de debates sobre Microcrédito e Microfinanças. Promoveu a 

Parceria Nacional para a Inclusão Financeira que envolve uma rede de atores 

públicos e privados engajados em ações coordenadas, com o objetivo de promover 

um sistema financeiro realmente inclusivo e socialmente justo para a população 

brasileira, que só acontece por meio do diálogo, trabalho colaborativo e parcerias 

(BCB, 2014). Devido à promoção dos fóruns, dos relatórios de inclusão financeira e 

de tantos outros trabalhos nesse sentido, o Banco Central do Brasil é tido como 

agente coordenador da política de inclusão financeira no Brasil, devido a dois 

motivos principais: reconhecido potencial em promover articulações e parcerias 

entre os diversos atores em torno do tema, e o exercício da regulação e supervisão 

do sistema financeiro que lhe cabe (BCB, 2009).  

O Banco Central tem, resumidamente, a seguinte estrutura: 

I - Diretoria Colegiada 

II - Unidades Especiais de Assessoramento à Superior Administração 

III - Unidade de Assistência Direta e Imediata ao Presidente (Presi) 

IV - Unidades Centrais 

V - Unidades e Componentes Descentralizados 

VI - Órgãos Colegiados 

O primeiro entrevistado dentro do Banco Central do Brasil foi o AG1a (Diretor de 

Administração - Dirad), que tem 42 anos de trabalho no BCB, passou por algumas 

direções e chefiou diversos departamentos. Devido a sua ampla experiência dentro 

do BCB, esse entrevistado foi quem indicou os departamentos que mais se 
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relacionam com as cooperativas de crédito, mediando os contatos com os demais 

entrevistados. Os departamentos entrevistados foram os seguintes: 

• Departamento de Educação Financeira – Depef (AG1b ), que faz parte da 

Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania – Direc.  

• Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf (AG1c, AG1d, 

AG1e, AG1f ), que faz parte da Diretoria de Organização do Sistema 

Financeiro e de Resolução – Diorf, e tem unidades distribuídas em todo o 

Brasil. 

• Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do 

Crédito Rural e do Proagro – Derop (AG1g ), que faz parte da Diretoria de 

Organização do Sistema Financeiro e de Resolução – Diorf. 

• Departamento de Regulação do Sistema Financeiro – Denor (AG1h ), que faz 

parte da Diretoria de Regulação – Dinor. 

• Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não 

Bancárias – Desuc (AG1i ), que faz parte da Diretoria de Fiscalização – Difis.  

 

7.2.6 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e  Social (BNDES) – 

(AG2) 

 

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) é o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de 

longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. 

Apresenta como Missão “Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da 

economia brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais 

e regionais”. Como Visão, propõe-se a “Ser o Banco do desenvolvimento do Brasil, 

instituição de excelência, inovadora e pró-ativa ante os desafios da nossa 

sociedade”. Traz nos seus Valores a “Ética, Compromisso com o desenvolvimento, 

Espírito Público e Excelência” (disponível em: http://www.bndes.gov.br). 

O BNDES foi citado por todos os atores entrevistados do setor cooperativista como 

sendo um dos principais agentes com os quais se relacionam, justamente pelo fato 
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de serem instituições credenciadas junto ao BNDES para operar os programas e 

repassar os recursos aos seus cooperados. O BNDES atua diretamente na 

execução da política, sendo o agente financiador dos grandes projetos do Brasil.  

 

7.2.7 Ministério do Trabalho e Previdência Social ( MTPS) – (AG3) 

 

O Ministério do Trabalho e Previdência Social foi criado por meio da medida 

provisória nº 696, de 2 de outubro de 2015, e convertida na lei nº 13.266, de 05 de 

abril de 2016, sendo resultado da fusão entre os antigos ministérios do Trabalho e 

Emprego e da Previdência Social. Como órgão da administração federal direta, tem 

como área de competência os seguintes assuntos: I - política e diretrizes para a 

geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; II - política e diretrizes para 

a modernização das relações do trabalho; III - fiscalização do trabalho, inclusive do 

trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou 

coletivas; IV - política salarial; V - formação e desenvolvimento profissional; VI - 

segurança e saúde no trabalho; VII - política de imigração; e VIII - cooperativismo e 

associativismo urbanos (disponível em: www.portal.mte.gov.br). 

Dentre os programas desenvolvidos e coordenados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego está o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), 

que tem como objetivos principais: Incentivar a geração de trabalho e renda entre os 

microempreendedores populares; disponibilizar recursos para o microcrédito 

produtivo orientado; oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo 

orientado, com vistas ao fortalecimento institucional destas para a prestação de 

serviços aos empreendedores populares (disponível em: portal.mte.gov.br).  

De acordo com o AG3, o PNMPO foi moldado dentro do Ministério, mas com a 

interlocução de outros atores. Foi montado um grupo de trabalho para discutir a 

modelagem do programa, com a participação de alguns atores de governo e alguns 

atores de mercado, que seriam os operadores do programa, como as oscips e as 

cooperativas de crédito. 



202 

 

 

As cooperativas de crédito são instituições de microcrédito credenciadas e 

habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para participar do PNMPO, 

mantendo assim uma relação com esse ministério por meio desse programa, que faz 

parte da política nacional de inclusão financeira. O Ministério funciona como 

coordenador do programa, um orientador geral da atividade, ou seja, não atua 

diretamente e não tem recursos para isso. Ele credencia as instituições para 

trabalharem com o programa do microcrédito e as instituições, entre elas as 

cooperativas, atuam na concessão do crédito, seguindo os parâmetros definidos 

pelo programa. Periodicamente, reportam informações para que o Ministério 

consolide as informações de todas as instituições credenciadas e gere relatórios, 

mantendo assim um acompanhamento do programa. 

 

7.2.8 Secretaria Especial de Agricultura Familiar e  do Desenvolvimento Agrário 

(Sead) - (AG4) 

 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi regulamentado pelo Decreto nº 

3.338/2000, depois revogado pelo Decreto nº 4.723/03, que manteve o nome do 

ministério e definiu suas competências. A Medida Provisória nº 726, de 12 de maio 

de 2016, altera e revoga os dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 

que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, 

extinguindo o MDA e transferindo suas competências para o Ministério do 

Desenvolvimento Social.  O Decreto nº 8.780, de 27 de maio de 2016, transfere as 

competências do MDA, que estavam com o MDS, para a Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), vinculada atualmente à 

Casa Civil da Presidência da República. Tem por missão “consolidar o conjunto da 

agricultura familiar de modo a promover o desenvolvimento local sustentável por 

meio da valorização humana e da negociação política com representantes da 

sociedade, respeitando os desejos e anseios das organizações sociais e praticando 

os princípios da descentralização, da democracia, da transparência e da parceria, 

com responsabilidade”. São princípios orientadores da Sead “Atuar de forma 
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participativa, descentralizada e articulada com os Estados, Municípios e a sociedade 

civil organizada (disponível em: http://www.mda.gov.br).  

Dentre as ações e programas desenvolvidos por essa secretaria está o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que financia projetos 

individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados 

da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos 

financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas 

de crédito do País. O acesso ao Pronaf inicia-se na discussão da família sobre a 

necessidade do crédito, seja ele para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, 

seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção 

e serviços agropecuários ou não agropecuários (disponível em: 

http://www.mda.gov.br).  

As cooperativas de crédito se constituem como as principais repassadoras deste tipo 

de crédito aos seus associados e, portanto, uma das principais parceiras atuantes 

no programa, que é considerado por elas fundamental para o processo de inclusão 

financeira no país. Portanto, mantém relações diretas com essa Secretaria, tratando 

de assuntos relacionados ao Pronaf, entre os diversos outros voltados à agricultura. 

 

7.2.9 Ministério da Fazenda (MF) – (AG5) 

 

O Ministério da Fazenda é o órgão que, na estrutura administrativa da República 

Federativa do Brasil, cuida basicamente da formulação e execução da política 

econômica. Tem como área de competência os seguintes assuntos: 

I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros 

privados e previdência privada aberta; 

II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária federal, inclusive a 

destinada à previdência social, e aduaneira; 

III - atualização do plano de custeio da seguridade social, em articulação com os 

demais órgãos envolvidos; 
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IV - administração financeira e contabilidade pública; 

V - administração das dívidas públicas, interna e externa; 

VI - negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e 

agências governamentais; 

VII - preços em geral e tarifas públicas e administradas; 

VIII - fiscalização e controle do comércio exterior; 

IX - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura 

econômica; 

X - proposição de reformas que visem aperfeiçoar as instituições que regulamentam 

o funcionamento da economia brasileira; e 

XI - autorização, ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional. 

(disponível em: http://www.fazenda.gov.br). 

 

No âmbito da política de inclusão financeira, como o Ministério da Fazenda é 

responsável por aprovar todo orçamento público, cabe a ele aprovar também a 

destinação dos recursos para os programas e políticas públicas, de forma geral. 

Assim, os recursos destinados a programas como o PNMPO e o Pronaf passam por 

aprovação no Ministério da Fazenda. 

 

7.2.10 Percepção, interesses, responsabilidades e a utonomia dos atores 

perante a política de inclusão financeira e o probl ema enfrentado 

 

Todos os atores entrevistados, tanto os governamentais como os do setor 

cooperativista de crédito, disseram que as instituições a que representam estiveram 

presentes desde as discussões iniciais sobre a formação da política de inclusão 

financeira. O AG1j  relata que participou dos primeiros fóruns do BCB sobre inclusão 

financeira, juntamente com o AG1a e AG1b . Relata como a discussão sobre o tema 

se iniciou: 

Eu participei desde o primeiro, o primeiro fui eu que organizei, toquei isso a 
vida inteira pelo Banco Central. A história toda é que havia no governo FHC 
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a comunidade solidária tocada pela Ruth Cardoso, brilhante pessoa que eu 
tive (sic) o prazer de conviver, uma mulher fantástica. Essa comunidade 
solidária é um grande arranjo institucional onde se reunia as pessoas que 
decidiam no país, empresários, banqueiros, governo, todos se reuniam para 
encontrar um caminho que fosse mais sustentável para o desenvolvimento 
das comunidades locais, esse era o foco. E nesse conjunto de atividades 
muita coisa foi gerada (...) com a saída do FHC a comunidade que pensava 
isso ficou meio parada (...) então quem acabou fazendo uma reunião 
desses agentes foi ao banco central, que conseguiu ir aglutinando essas 
coisas e até hoje é o único evento onde se reúne a indústria micro 
financeira e a cooperativa incluída nisso aí. 

O AG1b conta que a inclusão financeira é um processo que vem sendo construído 

desde os anos 2000, mas que o Banco Central do Brasil começa a se interessar 

pelo assunto desde o estabelecimento do plano real e que as cooperativas sempre 

estiveram presentes nesse processo. 

Nos anos 2000, mais precisamente 2002, o Banco Central começa 
estabelecer seminários para falar de microcrédito e as cooperativas já eram 
convidadas, depois muda para microfinanças e as cooperativas já eram 
convidadas, até no final de 2008, no último seminário de microfinanças, o 
grande público era cooperativa. Se olhar toda a parte gráfica dos eventos 
verá que as cooperativas apoiavam os eventos, tinha (sic) a iniciativa 
privada ali, não era só OCB. Depois em 2009 no primeiro fórum as 
cooperativas continuaram apoiando via OCB, e a grande parte do nosso 
público até hoje são as cooperativas. Até ano passado teve um painel 
específico de cooperativas e elas estão presentes em todos os temas que a 
gente aborda (AG1b) . 

(...) o Banco Central começou a discussão sobre inclusão financeira, e na 
época se promoviam alguns seminários em âmbito nacional para discutir a 
temática, tinha um histórico daquela política pública, que estava desafiando 
o Banco Central a construir uma rede que pudesse atender os mais pobres 
e fazer o debate da inclusão financeira (AC3a). 

(...) se instituiu uma política de inclusão financeira através de um programa 
conduzido e construído não somente pelos órgãos estatais porque nesse 
sentido todos os atores privados, no nosso caso as cooperativas, elas 
puderam participar da formulação da política, e puderam depois serem 
convidadas a implementar ou executar essa política. Então quando se 
constituiu esse debate e saiu a publicação de um livro colocando quais 
eram as razões para discutir o tema de inclusão financeira, quais eram os 
desafios e ao mesmo tempo as potencialidades que tinha, certamente ali 
estavam as ideia (sic) de todos os atores privados, das instituições públicas 
e privadas (AC3a). 

 

O entrevistado AG1e comenta, e os demais entrevistado desse mesmo 

departamento (Deorf) dentro do BCB concordam, que para o Banco Central fazer 

toda a parte de inclusão financeira e ter um alcance maior, faz uso de uma estrutura 

matricial dentro do banco, e os servidores de diversos departamentos dentre os 
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quais o Deorf, sempre participam, principalmente por esse setor atuar em unidades 

regionais. O Banco Central é muito focado nisso, coloca o AC1b ,  

pelo menos uma vez por ano faz os encontros para falar disso, os fóruns de 
inclusão financeira, lança (sic) cartilhas, divulga relatórios, e todo ano tem 
alguém nosso representando a cooperativa nesses fóruns. 

O entrevistado AC3a comenta que um grande ator que permitiu essa política mais 

massificada de inclusão financeira foi o BNDES, que ele foi, nessa época, inclusive, 

um dos que ajudou a formular a política de inclusão financeira, esteve sempre 

presente nos debates, nos seminários, sempre como o ator financeiro, o agente 

financiador dos grandes projetos do Brasil. 

Nessas falas, é possível perceber que a discussão sobre inclusão financeira 

promovida pelo BCB englobou diversos atores, públicos e privados, em prol do 

interesse comum de promover o acesso e o uso de serviços financeiros a todas as 

camadas da população de forma a contribuir para a qualidade de vida e para o 

crescimento econômico sustentável. Com base nesse propósito, nos fóruns iniciais, 

o banco central tinha a intenção de analisar a compreensão e a concepção das 

instituições financeiras sobre o tema e como elas poderiam contribuir para a 

promoção da inclusão financeira no país. A fala do entrevistado AC3a mostra 

justamente essa posição: 

(...) no debate da construção da política acho que o Banco Central, ele 
queria conhecer melhor esse meio da inclusão financeira, entender melhor 
os desafios que estão colocados para eles que mesmo como um órgão 
regulador eles tinham (...) eles queriam justamente fazer uma discussão 
mais na ótica do que o Banco Central poderia fazer para aproximar os 
agentes, as instituições financeiras dos mais pobres (...) Acho que ele 
queria aprender com a gente (risos). A Cresol, por si e pela sua identidade, 
já tinha uma característica de inclusão social, então isso permitiu que nós 
pudéssemos ter uma participação bastante efetiva.  

Essa última frase da fala foi mencionada por todos os entrevistados representantes 

das cooperativas de crédito. Todos mencionaram que as cooperativas se fizeram 

presentes e participativas nas discussões sobre inclusão financeira, justamente pelo 

fato de serem instituições que praticam a inclusão por si só, pelos seus próprios 

princípios e valores. E que o interesse que apresentam com relação à inclusão 

financeira é a inserção cada vez maior da comunidade na qual atuam no sistema 
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financeiro. É buscar mais associados para as cooperativas e oferecer serviços 

acessíveis a eles. 

A cooperativa faz o movimento da inclusão financeira por si só, pelos seus 
próprios princípios (AC1a). 

(...) as cooperativas por serem entidades regionais muito próximas das 
pessoas, acaba fazendo essa parte de inclusão, as pessoas acabam 
aderindo a cooperativa e sendo a primeira conta e o primeiro contato que 
tem com uma instituição financeira, a cooperativa tem feito bastante esse 
trabalho. Faz pelos princípios que tem, não existe uma política, nenhuma 
regra e nenhuma norma dizendo que você tem que fazer isso (AC1b) . 

(...) se a comunidade faz um chamamento e a gente vê que dá pra viabilizar 
um ponto de atendimento para atender a necessidade daquela comunidade, 
inclusive criando condições financeiras para atender aquele ambiente, a 
gente vai. Então, a nossa missão é promover o desenvolvimento das 
nossas comunidades através do apoio financeiro, então, essa é a nossa 
grande missão, por isso que a gente pratica esse tipo de ação, se a 
comunidade quer, a gente faz (AC2a). 

Aqui, a inclusão financeira está na nossa fundamentação. Desde que a 
gente nasceu a gente nasceu com essa pegada da inclusão financeira. (...) 
a gente nasce na comunidade, e muitas pessoas que antes não tinham 
nenhum relacionamento bancário, passaram a ter por meio das 
cooperativas. Em vários municípios que a gente atua a gente é a principal, 
ou a única instituição financeira que lá tem (AC2b). 

Para muitas instituições financeiras quem têm que fazer esse debate da 
política pública não somos nós, não é papel da instituição financeira, é 
papel do governo, o papel da instituição financeira é fazer financiamento. E 
nós entendíamos que não, que precisaríamos conceber um sistema de 
inclusão financeira que cuidasse da vida familiar, que olhasse um pouco 
para as expectativas familiares, que cuidasse um pouco das carências, não 
só econômicas, mas isso que a gente sempre pensou dentro do 
cooperativismo (...) esse era um viés que nós defendemos para construir 
toda a política de inclusão financeira junto com o pessoal do Banco Central. 
Então nesse sentido o Banco Central ficava muito atento, porque não existe 
isso em outras instituições financeiras (AC3a). 

Ao promover a inclusão financeira ganha a sociedade, ganha o estado, 
ganhamos todos. É justamente oportunidades, poços de trabalho, 
cidadania, pessoas com autoestima elevada, pessoas que saem da própria 
violência e das drogas, geram condições de sustentar pessoas, então 
digamos assim, o subsídio (se referindo ao microcrédito) ele tem um 
aspecto social muito importante, porque ele de fato gera mais oportunidade 
e a gente testemunha na prática. E ele é um financiamento da 
microeconomia, bem local, pequeno, mas ele gera um resultado que se 
trabalhado bem ele a economia fica (sic) mais fortalecida como um todo, a 
partir dessas pequenas ações de financiamento (AC3b).  

Então quando nós tratamos a partir da inclusão financeira mesmo a gente 
tem uma avaliação muito positiva, fazer com que tenha o crescimento, a 
evolução dos nossos cooperados, dos nossos agricultores, enfim nesse 
sentido. Então é muito positivo nesse sentido se for olhar a inclusão 
financeira com inserção da cooperativa juntamente com público que ela 
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atende (AC3c). 

 

Esses textos retratam que os princípios e valores das cooperativas estão voltados 

para a inclusão financeira. Que elas assumem como objetivos e responsabilidades 

atuarem em regiões menos assistidas, levando à possibilidade de acesso a serviços 

financeiros que a população não teria por parte dos bancos convencionais por não 

ser atrativos economicamente. As cooperativas fazem essas ações de forma 

autônoma, ou seja, não existem regras ou normas que as conduzem para este fim, 

pois esta é a razão de ser das cooperativas de crédito, ou seja, são suas 

características próprias. 

As cooperativas hoje podem prestar os mesmos serviços que os bancos prestam, 

mas o diferencial é uma atuação mais próxima do beneficiário final, os cooperados. 

Todas as cooperativas entrevistadas disseram prestar os serviços financeiros 

considerados inclusivos, como o microcrédito, tanto no âmbito do PNMPO como com 

recursos próprios, PRONAF, abertura de contas simplificadas, micropoupança, 

microseguro, cartões, correspondentes bancários, postos de atendimentos em 

regiões menos favorecidas, acesso via internet e celular, entre diversos outros 

serviços. No entanto, dois fatores citados são considerados por elas como a atuação 

mais importante para a inclusão financeira: a educação financeira e a equalização 

dos preços dos serviços financeiros. 

Eu acho que o principal, se nós queremos fazer inclusão financeira, 
isso passa pela educação, e as cooperativas trabalham bastante a 
educação financeira (...) levamos para as escolas, desde o primário, 
teatros falando sobre poupança, educação para o crédito, 
previdência privada (...) (AC1b). 

A cooperativa tem uma missão de praticar serviços financeiros com 
uma visão não tão capitalista (...) atuamos em algumas localidades 
como equalizadores ou moderadores de tarifas e de taxas de juros 
(...) (AC2b). 

Não há nas nossas cooperativas nenhuma orientação, nenhuma 
discriminação com relação a renda, hoje é aberto a todo mundo. 
(AC2a). 
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Essas falas mostram que as cooperativas de crédito trabalham no sentido de dar 

acesso aos serviços financeiros a todas as camadas da população. Relatam ainda 

que atuam em regiões nas quais são a única instituição financeira presente e que 

apenas esse fator já as torna altamente inclusivas. O AC1b contou que no momento 

estão negociando para atuar junto às prefeituras de cidadezinhas pequenas, onde 

não há bancos e as prefeituras são as maiores empresas. A intenção era ter um 

posto de atendimento, que possa atender não apenas os funcionários, mas toda a 

população, fazendo com que o dinheiro fique na própria comunidade local. Esse 

acordo poderia viabilizar a abertura de uma unidade no local.  

Outra experiência relatada foi uma parceria com uma usina de álcool, promovendo a 

instalação de posto de atendimento e a abertura de contas bancárias sem custo 

para todos os cortadores de cana, que eram a maioria da população da cidade, 

dando, assim, o primeiro acesso aos serviços financeiros desses funcionários, que 

antes tinham que trocar seus cheques pagamentos em comércios, incorrendo em 

custo e risco. 

Assim, pode-se considerar que os produtos e serviços das cooperativas são os 

mesmos dos bancos, ou seja, não é o produto que é inclusivo, mas sim o modelo de 

negócio e os valores que são inclusivos. O modelo é voltado para o desenvolvimento 

local, pois o capital fica na própria comunidade. Os valores são voltados para o 

potencial em atender bem o cliente, que é cooperado e dono da instituição 

financeira, adequando os produtos para atender a sua necessidade, proporcionando 

assim uma melhor qualidade de vida.  

 

7.3 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS EM TORNO DOS RECURSOS 

ENVOLVIDOS NA POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Em uma política pública, muitas das interações e relações que ocorrem entre os 

atores se constituem em torno dos recursos. A mobilização dos recursos em uma 

política pública acontece por meio de negociações constantes e recebe forte 
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influência dos interesses de cada ator envolvido. Subirats et al. (2012) propõem uma 

relação de dez tipos de recursos para a análise de uma política pública, cada qual 

sendo mais importante em determinadas fases e para cada tipo de política pública. 

Para esta pesquisa foram analisados os tipos de recursos julgados mais adequados 

para a fase de implementação, sendo eles os recursos humanos, econômicos, 

patrimoniais, cognitivos, relacionais e de confiança. 

Com relação aos recursos humanos, de acordo com Subirats et al. (2012), este 

recurso está em função da capacidade de recrutamento e de formação que possuem 

os diversos atores. As políticas públicas, de forma geral, são desenvolvidas de forma 

setorial e os atores de uma política pública devem possuir uma capacidade 

específica do setor de atuação, apoiando-se em conceitos técnicos desse âmbito. 

Portanto, os envolvidos devem ter qualificações profissionais que os capacitem a 

exercer as atividades especializadas.  

A política de inclusão financeira é um projeto de parceria desenvolvido pelo Banco 

Central do Brasil, envolvendo instituições financeiras públicas e privadas. Portanto, 

contam com a atuação de instituições já especializadas e capacitadas a prestar 

serviços de microfinanças. Essas instituições são incentivadas a participar dos 

programas governamentais desenvolvidos na intenção de gerar a inclusão 

financeira, mas já possuem toda a experiência necessária para essa atuação.  

No entanto, conforme relata o AG4a, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agrário (Sead) realiza anualmente o Fórum do Pronaf e nesses 

fóruns se reúnem os agentes financeiros, movimentos sociais, órgãos do governo 

que atuam no programa para discutir todas as questões operacionais e conceituais 

que são importantes para compreender e operar o programa. Das instituições 

financeiras, quem participa são as equipes técnicas das diretorias, ou seja, quem 

realmente irá gerenciar a operação dentro da instituição, e as equipes das 

cooperativas sempre estão presentes. O AG3 também relata que estão estruturando 

dentro do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em parceria com a 

Universidade de Brasília, um modelo de curso de capacitação para agentes de 

crédito que atuam no Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, pois, 

embora cada instituição financeira tenha sua própria metodologia de orientação, é 
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necessário um conteúdo básico que seja aplicado a todas as instituições que atuam 

no programa.  

Nas cooperativas de crédito o papel de agente de crédito é desempenhado pelo 

próprio gerente de crédito, pois, por existir uma proximidade maior com os 

associados, acabam acompanhando de perto o desenvolvimento das suas 

atividades. Como coloca o AC3b, “as cooperativas têm uma diferença bastante 

grande com relação as demais instituições, como atuam localmente a sua lógica é 

emprestar localmente, conhecendo o tomador de crédito”. 

Como relata o AG1a o Banco Central do Brasil criou um departamento específico 

para trabalhar a educação financeira, o DEPEF, que faz parte da Diretoria de 

Relacionamento Institucional e Cidadania (DIREC). O projeto de inclusão financeira 

que surgiu dentro do Banco Central (no Deorf), ficou alocado nesse departamento, 

contando com o trabalho de pessoas com capacitações específicas para criar ações 

de promoções da educação e cidadania financeira nas instituições que prestam 

serviços de microfinanças. Esse departamento organiza pesquisas, seminários e 

eventos a respeito do tema, convidando as instituições a participarem, levarem suas 

experiências, mostrar o cenário atual e promover debates em função da melhoria da 

inclusão financeira no Brasil. No entanto, não foi possível perceber a existência forte 

de negociações, interações e relações no que diz respeito aos recursos humanos, 

mas apenas o repasse de algumas diretrizes sobre condução de programa. 

Os recursos econômicos fazem parte da negociação entre os atores da maioria das 

políticas públicas. Podem envolver pagamentos de salários, custos, despesas, 

equipamentos necessários para implementação e execução de uma política pública, 

assim como pode envolver recursos para investimento e manutenção de centros de 

pesquisas, laboratórios, análises, assessoramento, entre outros. Algumas políticas 

podem se valer de diversos incentivos que se outorgam a instituições privadas a fim 

de conseguir que adéquem suas condutas aos objetivos desejados (SUBIRATS et 

al., 2012). Na política de inclusão financeira, tanto os atores governamentais quanto 

as cooperativas de crédito entrevistados mencionaram que ocorre uma negociação 

de subsídios para que elas cubram os custos de operar os programas.  
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O AG4a coloca que todo planejamento e toda estruturação são feitos esperando que 

a instituição financeira tenha uma remuneração, que obviamente não é a mesma 

que ela tem nas suas operações de mercado; é muito menor. Então, as instituições 

fazem uma análise com sua diretoria para avaliar o ganho e o risco envolvido e o 

interesse de operar no programa ou não. Como as cooperativas de crédito não 

visam lucro e consideram ter riscos pequenos pelo fato do tomador de crédito ser 

seu associado, elas sempre operam os programas governamentais. Mas, segundo o 

AG4a, essa remuneração é uma espécie de spread e sempre é negociada entre o 

governo e a instituição antecipadamente.  

A gente percebe que o que se quer com o microcrédito é geralmente 
atender uma camada da população que está mais fora, mais a margem do 
acesso ao crédito, então para isso é preciso de uma subvenção, para poder 
fazer esse trabalho de aplicação de metodologia e para esse produto 
chegar com uma taxa de juro atraente na ponta. (AC3b). 

De acordo com as regras dos programas, sempre tem um subsídio nas 
taxas de juros, as cooperativas sempre ganham um pouquinho para ajudar 
nos custos. (AC1a). 

 

Todas as cooperativas entrevistadas mencionaram a existência de um subsídio, 

negociado previamente com o governo, para operar os programas públicos. De 

forma geral, concordam que a remuneração é pequena, mas como elas apresentam 

custos operacionais relativamente baixos e não visam o lucro, é o suficiente para 

que consigam atender as necessidades dos seus associados, que é o objetivo 

principal.  

O AG5 coloca que, “só o fato de ter um volume de recursos separado para essas 

cooperativas e elas poderem praticar uma taxa mais baixa, significa que o governo 

está dando uma equalização”. E as cooperativas concordam que esse fator já é algo 

muito importante para elas, pois assim conseguem conceder crédito aos seus 

associados a um custo menor e, ao mesmo tempo, pode ser uma porta de entrada 

para novos associados. Esses associados poderão melhorar sua renda, futuramente 

poderão utilizar outros serviços que a cooperativa oferece e, assim, se fidelizarem 

como cooperados ao longo do tempo.  

Primeiramente, essa é a grande função social da cooperativa, promover a 
inclusão financeira com o crédito subsidiado (...) Num segundo momento, o 
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benefício para a cooperativa é a evolução que o tomador tem ao longo da 
sua vida (...) ele assume uma autonomia financeira (...) ele vai se fidelizar e 
usar outros produtos que a cooperativa disponibiliza (...). (AC2b). 

Primeiro, eu acho que aquilo que a gente chama de benefícios e vantagens, 
no nosso caso é missão institucional, a missão institucional nossa é essa, 
de poder fazer com que o crédito chegue e possa ser de fácil acesso a 
camadas sociais que de fato poucas vezes tinham acesso ou não tinham 
né. (...) Eu acho que o grande objetivo nosso não é só gerar receita, sobras 
e resultados, mas, sobretudo, estar trabalhando com esse público que se 
não fosse através de uma cooperativa talvez não tinha acesso ao recurso 
para comprar alguma coisa para família, um bem ou coisa parecida ou 
quem sabe botar um computador para o filho fazer o curso dele, quem sabe 
fazer um crédito para um jovem poder construir um projeto de vida na sua 
propriedade e assim por diante. (AC3a) 

Com essas falas, pode-se perceber que a atuação em prol da inclusão financeira é 

inerente ao modelo cooperativo, não havendo a necessidade de incentivos 

adicionais para que atuem com tal finalidade. As cooperativas são agentes de 

inclusão financeira no seu próprio modelo de operar e, por determinação legal, não 

têm fins lucrativos. O objetivo desse modelo de negócios é desenvolver o quadro 

associativo, dando acesso a serviços financeiros, melhorando sua qualidade de vida 

e devolvendo-lhes o resultado na proporção em que cada cooperado contribuiu para 

a sua constituição. 

Além desse subsídio, as cooperativas de crédito entrevistadas consideram ser um 

benefício para elas a isenção de alguns tributos e impostos, constantes do Ato 

Cooperativo. Conforme o art. 79 da Lei nº 5.764/71, ato cooperativo é aquele 

praticado entre a cooperativa e seus associados, entre os associados e a 

cooperativa e por cooperativas associadas entre si, com vistas ao atendimento de 

suas finalidades sociais. E ainda menciona em parágrafo único que o ato 

cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de 

produto ou mercadoria. A isenção oferecida às cooperativas é do imposto de renda 

sobre seus resultados, que não são considerados lucros, mas sobras e também uma 

redução no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), cuja discussão já está em 

pauta para que as cooperativas paguem normalmente. Embora essa isenção não 

esteja diretamente ligada à política de inclusão financeira, traz benefícios para as 

cooperativas dentro desse tema pelo fato de conseguir atribuir preços mais 

acessíveis aos seus cooperados nos produtos e serviços que oferecem à medida 

que têm menos custos fiscais.  
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Um outro fator mencionado foi a questão do compulsório, uma porcentagem dos 

depósitos à vista e a prazo que têm que ser depositados pelas instituições 

financeiras no Banco Central e as cooperativas são isentas disso. Assim, acabam 

tendo uma disponibilidade maior de recursos próprios para emprestar aos seus 

cooperados. Além dos recursos próprios, as cooperativas também podem repassar 

diretamente os compulsórios dos bancos, com os quais são conveniadas, aos seus 

associados.  

Os bancos, em vez de enviar parte dos seus depósitos à vista, sem remuneração, 

ao banco central, preferem repassar para as cooperativas de crédito cobrando uma 

taxa de juro baixa acordada entre ambos. De fato, as cooperativas de crédito não 

necessitam de subsídios e isenções governamentais para continuarem operando de 

forma compensatória, pois o sistema de gestão que possuem e o volume de 

operações que movimentam dão segurança para se manterem no mercado. No 

entanto, quando se trata de incluir mais pessoas financeiramente, podem 

representar um diferencial para conseguir oferecer serviços a preços menores. 

Os recursos patrimoniais são recursos destinados à infraestrutura e englobam um 

conjunto de bens tangíveis que dispõem os diferentes atores públicos e privados, 

seja porque tais bens os pertencem ou porque utilizam de seu uso (SUBIRATS et 

al., 2012). Toda política pública necessita de um volume de bens públicos, algumas 

necessitam de volumes mais amplos do que outras. A política de inclusão financeira 

se utiliza da infraestrutura já existente, pertencente às instituições financeiras, para 

conseguir operar os programas envolvidos e conseguir promover o acesso a 

serviços financeiros. Algumas destas instituições são públicas, como os bancos 

públicos, por exemplo, e outras são privadas, como as oscips, bancos comerciais e 

cooperativas de crédito. Podem disponibilizar uma ampla rede de infraestrutura em 

prol do atendimento a população, constituindo assim os canais de acesso aos 

serviços financeiros, como as agências, os postos de atendimento, os 

correspondentes bancários, caixas eletrônicos, entre outros, além dos canais virtuais 

ou eletrônicos, que são os canais telefônicos, internet e celular. 

Toda essa infraestrutura, chamada de meios logísticos de distribuição, representa 

um dispêndio de capital por parte da instituição financeira. Nos bancos públicos esse 
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investimento é feito com recursos públicos, já nas instituições privadas, nas 

cooperativas de crédito, de forma mais específica, é feito totalmente com recursos 

próprios, não havendo nenhuma contrapartida ou ajuda governamental para isso. Os 

atores entrevistados do Banco Central do Brasil confirmaram essa posição: 

[...] os recursos investidos são todos da cooperativa, porque a cooperativa 
de crédito ela é uma entidade privada, então ela corre os riscos dela (...) o 
Banco Central está ali monitorando para evitar que haja perda para o seus 
associados, para que a sociedade não perca recursos. O Banco Central tem 
obrigação de monitorar para que isso não aconteça, ele cobra explicações 
quando a cooperativa começa dar sinais de que isso está acontecendo. 
(AG1c). 

Eu desconheço que o governo dê algum incentivo financeiro para 
instalações. O que se vê é um discurso todo voltado para isso, para se fazer 
as ações na periferia, fora dos centros urbanos maiores para poder 
pulverizar o acesso. Isso aí levaria ao público que não tem acesso às 
cooperativas, por exemplo. (AG1d). 

[...] o que a gente tem feito são estudos para mostrar e incentivar as 
cooperativas a estarem em municípios que ainda não estão (...) hoje temos 
um número grande de municípios que são atendidos só por cooperativas, 
mas é negócio, a gente não interfere nisso. Mostrar as regiões 
desassistidas, isso acontece. (AG1b). 

 

De acordo com o AG1i, não existe investimento por parte do governo para 

instalações das cooperativas em regiões desfavorecidas. O que existe é um 

mapeamento da existência ou não existência de uma outra instituição financeira no 

lugar. O atendimento daquela comunidade pelos próprios bancos ou qualquer 

instituição financeira é levado em conta na hora da análise do pleito para 

autorização de funcionamento de uma cooperativa. No entanto, não há incentivos 

para induzir a instalação dela no local.  

O Banco Central preza pela garantia dos associados, então analisa, 
fiscaliza e questiona quando algo está errado. Não fala onde ela deve atuar, 
mas diz onde não pode atuar, não libera autorização para funcionamento 
quando não é viável (AG1c). 

Tanto o AC4 quanto os demais entrevistados do setor cooperativista confirmaram 

que eles possuem um mapeamento das regiões que as cooperativas ainda não 

atuam, das regiões nas quais não existe nenhuma cooperativa de crédito, bem como 

das regiões nas quais nenhuma outra instituição financeira se faz presente. Eles 

concordam que, ao atuar em locais ou cidades pequenas, estão promovendo a 
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inclusão financeira da população local, e que isso gera um custo de instalação e 

manutenção, mas que faz parte do modelo cooperativista e que não deve haver 

nenhum custeio por parte do governo, indo de encontro com o que menciona 

Knoepfel et al. (2007), ao colocar que o recurso de infraestrutura é a dotação de 

bens necessários para a condução e execução da política pública, podendo ser 

público ou privado, e não necessariamente público.  

Conforme coloca o AC1b, a cooperativa pertence aos associados e a decisão em 

abrir ou não em uma localidade é deles, então, primeiramente, existe todo uma 

trabalho de conscientização com a população local e a responsabilidade em abrir a 

cooperativa é daquela comunidade. Entendem que a não autorização para 

funcionamento por parte do Banco Central, mais especificamente pelo Deorf, é uma 

segurança para a cooperativa, pois está indicando uma inviabilidade de abertura e 

evitando um possível encerramento futuro. 

Assim, com relação aos recursos patrimoniais, o que pôde ser percebido na 

pesquisa é a existência de um trabalho de conscientização por parte do Banco 

Central, mostrando a importância de ocupar as regiões ainda não atendidas pelo 

sistema financeiro nacional. Atuar nessas pequenas regiões não é interessante para 

os bancos comuns, pois não se mostram rentáveis. Já para as cooperativas de 

crédito o negócio se mostra viável, pois elas possuem um ponto de equilíbrio muito 

menor ao deixar de fora o componente lucro. Elas promovem o acesso aos serviços 

financeiros, o investimento e financiamento da população e, com isso, a manutenção 

do capital no próprio local, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. 

Os recursos cognitivos, segundo Subirats et al. (2012), é um dos elementos básicos 

na capacidade de intervenção dos atores públicos e privados. Como são 

constituídos por conhecimento ou informações que se podem ter sobre uma política 

pública, trata-se de um recurso escasso que pode muitas vezes estar dividido de 

forma desigual entre os atores. Em diversas políticas públicas existe um processo de 

monitoramento que permite a observação e o acompanhamento da evolução do 

problema que justifica a existência da política pública (SUBIRATS et al., 2012). Esse 

acompanhamento pode requerer sistemas de informação complexos, com base de 
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dados, e gera um conhecimento importante para tomada de decisão a respeito do 

planejamento da política. 

No Banco Central existe um sistema chamado Recor em que todas as operações de 

crédito de todas as instituições financeiras são registradas. Por meio desse sistema 

os departamentos conseguem monitorar tudo o que está acontecendo com o crédito 

no Brasil, por regiões, por municípios, por instituições financeiras, por tipo de 

operação, entre outros. Com base nesses registros e em outros documentos, como 

o plano de negócio e o estudo de viabilidade, o Deorf (Departamento de Supervisão 

e Organização do Sistema Financeiro) consegue analisar a cooperativa que tem 

intenção de ampliar a área de atuação ou abrir novas unidades e verificar a 

viabilidade do projeto e dar ou não autorização para funcionamento. (AG1e).  

O Desuc (Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não 

Bancárias), que é um departamento criado especificamente para supervisionar as 

cooperativas de crédito e demais instituições não bancárias, utiliza-se desse sistema 

de informação para fiscalizar e monitorar todas as operações que as cooperativas de 

credito realizam. (AG1i).  

O Derop (Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do 

Crédito Rural e do Proagro) supervisiona as operações de crédito rural, fiscaliza se 

as cooperativas estão atendendo as determinações específicas do crédito rural (que 

tem regulamentações próprias) e se os recursos estão sendo aplicados de acordo 

com a sua finalidade. Além disso, administra sistemas de informática que captura 

todas as informações sobre o crédito rural e Proagro, controla esses registros na 

base de dados e faz normas para o crédito rural e para o Proagro no mesmo 

departamento (AG1g).  

Por meio do sistema de informação e monitoramento o Banco Central, segundo os 

entrevistados mencioanados, consegue lançar quase todos os anos o Relatório de 

Inclusão Financeira, que mostra dados de todas as instituições financeiras e suas 

ações de inclusão. Os dados são apresentados por segmentos, por regiões, por 

atividades e mostram a evolução da inclusão financeira e do microcrédito no país, 

bem como apresentam ainda desafios a serem alcançados. Normalmente esses 
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relatórios são apresentados nos Fóruns de Inclusão financeira promovidos pelo 

Banco Central do Brasil. O Ministério do Trabalho e Previdência Social também 

mantém e divulgam relatórios sobre o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo 

Orientado, com base nas informações enviadas pelas instituições cadastradas, para 

poder realizar o monitoramento e avaliação do programa (AG3).  

Assim, conforme mencionado por Knoepfel et al. (2007), os atores sempre possuem 

esse recurso de forma desigual, e nesse caso os atores governamentais concentram 

um volume maior de informações sobre a inclusão financeira no Brasil, uma vez que 

recolhem informações de todas as instituições financeiras envolvidas. No entanto, 

despendem esforços voltados à difusão de tais informações para promover 

incentivos ao bom funcionamento da política. 

Os recursos relacionais ou interativos são recursos construídos a partir de atributos 

individuais dos atores envolvidos, da qualidade da organização da estrutura 

administrativa ou associativas a que pertencem e da existência de redes de 

interação entre os diferentes atores da política pública (SUBIRATS et al., 2012).  

Na política de inclusão financeira as cooperativas de crédito são vistas pelos demais 

atores envolvidos na política e, principalmente pelo Banco Central, como as que 

apresentam a estrutura organizacional mais propícia para promover o acesso e uso 

dos serviços financeiros, por serem instituições locais, sem fins lucrativos, voltadas 

para o atendimento da necessidade da comunidade. O Banco Central, embora seja 

uma instituição voltada à regulação e supervisão do sistema financeiro, mantém com 

as cooperativas de crédito uma relação de cooperação. Considera as cooperativas 

como fortes promotoras da inclusão financeira, reconhecem sua importância nessa 

causa e mantém conversas, contatos e discussões diárias com o segmento, visando 

o aprimoramento das relações e o fortalecimento das instituições. A Sead, o MTPS, 

o BNDES e o MF também mantêm relações diretas com as cooperativas de crédito, 

discutindo os programas para melhor aperfeiçoamento e execução, discutindo 

normas e formas de distribuição de recursos em cada programa lançado. 

O recurso de confiança, de acordo com Subirats et al. (2012), envolve o consenso 

entre os atores, os beneficiários finais e os grupo-objetivos a respeito das 
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modalidades de produção, o conteúdo e o resultado do processo de implementação. 

Na inclusão financeira, tanto o problema público a ser enfrentado pela política 

quanto o grupo-objetivo que se pretende atingir e os objetivos propostos são vistos 

de forma coerente por todos os entrevistados nessa pesquisa. Tanto os atores 

governamentais como os do setor cooperativista de crédito entendem que esse 

problema social realmente existe, que deve ser enfrentado de forma séria e que eles 

são agentes que podem contribuir para que a política gere bons resultados. 

[...] a importância da inclusão financeira é justamente a capilaridade que 
todas as instituições podem oferecer, fazer com que toda a população tenha 
acesso ao sistema financeiro e que possa utilizar seus produtos ao seu 
benefício, que possa ter sua poupança, seu crédito e tudo mais (...) (AG1a). 

A concepção de inclusão financeira para alguns certamente será diferente 
da outra. Lógico que o grande objetivo do programa e da política sempre foi 
com objetivo de fazer com que os recursos chegassem aos lugares que 
ainda ontem não tinha (sic) chegado, que pudesse chegar às famílias que 
estivessem totalmente alheias ao acesso ao crédito e serviços financeiros. 
(AC3a). 

O processo de implementação por meio das cooperativas de crédito, como já dito 

anteriormente, é visto como um processo de parceria, no qual os ministérios 

setoriais lançam os programas, o Banco Central faz um trabalho de incentivo e 

conscientização para ações de inclusão financeira, e as cooperativas tanto 

participam nas discussões sobre a formulação dos programas quanto da 

implementação, prontificando-se a executá-los, cadastrando-se enquanto 

instituições financeiras aptas a operá-los, e seguindo a correta destinação dos 

recursos.  

A falta de consenso pode provocar a aparição de conflitos entre os atores, e o 

mínimo de consenso implica um capital de legitimidade, podendo representar um 

apoio público, como coloca Knoepfel et al. (2007). Os atores entrevistados não 

relataram a existência de conflitos que pudessem comprometer a implementação da 

política nacional de inclusão financeira. Tanto os atores governamentais quanto os 

atores do setor cooperativistas veem a inclusão financeira como política essencial no 

Brasil, diante de tanta desigualdade social, cujo processo de implementação ocorre 

via instituições financeiras e que os resultados dessa política só não são melhores 

devido à limitação da destinação de recursos para esse fim. Os representantes das 

cooperativas de crédito entrevistados reconhecem que essas instituições poderiam 
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destinar maior proporção dos seus recursos para o favorecimento das classes 

sociais mais baixas. No entanto, conforme mencionado pelo AC1a e pelo  AC2b, as 

cooperativas são instituições de mercado, não visam lucro mas precisam manter a 

sua viabilidade financeira, até mesmo para manter a autorização para 

funcionamento perante o Banco Central.  

 

7.4 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS EM TORNO DAS REGRAS 

INSTITUCIONAIS PRESENTES NA POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSÃO 

FINANCEIRA 

 

As regras institucionais abordam duas dimensões, ou seja, as estruturas e regras 

formais explícitas e geralmente formalizadas, e também as normas informais 

implícitas compartilhadas pelos membros de uma organização, de uma comunidade 

ou, como nesse caso, pelos atores de uma política pública. Analisar uma política 

pública em qualquer uma de suas fases envolve olhar para essas duas dimensões 

observando a estabilidade, os possíveis conflitos existentes e a influência que 

podem exercer sobre a conduta dos atores (SUBIRATS et al., 2012).  

Esses autores propõem duas formas de analisar as regras institucionais, uma 

levando em consideração a existência de uma hierarquia de normas e regras 

(perspectiva top down), e outra considerando os diversos tipos de regras que os 

atores negociam entre si, muitas vezes de forma voluntária, para gerir suas 

interações (perspectivas bottom-up). Nesta pesquisa, as regras foram analisadas 

seguindo a perspectiva bottom-up, adotando o ponto de vista dos atores aos quais é 

incumbida a solução do problema público de que trata a política em questão. 

Com relação às regras e normas formais, tanto os atores governamentais quanto os 

atores do setor cooperativista disseram nas entrevistas que não existe uma lei 

formalizada juridicamente que rege especificamente a política de inclusão de 

inclusão financeira. 
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Não há nenhuma normatização que foi criada somente para isso (...) não 
tem assim vamos dizer uma regulamentação específica pensando única e 
exclusivamente em inclusão financeira, isso é só um aspecto. Cada 
regulação, seja de cooperativas ou de qualquer outro segmento podem (sic) 
ter vários aspectos que estão sendo alcançados. (AG1h) 

[...] não existe uma lei, não existe uma norma que você tem que cumprir 
para fazer isso, não existe (sic) regras nem metas, o que existe mesmo é 
uma conscientização. (AC1b) 

 

As cooperativas atuam no processo de inclusão financeira, promovendo a 

bancarização e o acesso a serviços financeiros, de forma voluntária, pelo fato 

dessas ações fazerem parte dos princípios e valores cooperativistas e também por 

uma questão de mercado. A participação das cooperativas ocorre então por meio de 

regras informais, ou seja, pelo estabelecimento de parcerias para o enfrentamento 

desse problema público, na tentativa de cada vez mais incluir a população no 

sistema financeiro nacional. As leis, regras e normas de funcionamento formal 

existem para alguns programas que são considerados inerentes ao processo de 

inclusão financeira.  

Uma delas é a Lei 11.110 de 2005, que institui, no âmbito do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO), e define os beneficiários, as fontes de recursos (provenientes do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador - FAT - e da parcela dos recursos de depósitos à vista 

destinados ao microcrédito), algumas diretrizes sobre limites de taxas de juros, bem 

como as instituições financeiras que podem operar no programa e, entre elas, as 

cooperativas.  

Segundo AG3 e o AC2b, para as cooperativas atuarem no programa, primeiramente, 

elas devem ser uma instituição reconhecida pela banco central, ter autorização para 

funcionamento perante o DEORF e estar com cadastro ativo. Segundo, o programa 

deve reconhecer a cooperativa como uma instituição financeira de repasse. Terceiro, 

as cooperativas interessadas em atuar se cadastram pelo site do Ministério e é 

firmado um convênio com termo de compromisso entre as partes. Já os recursos são 

repassados via BNDES e Banco do Brasil, vindo de duas fontes obrigatórias, os 2% 

de depósitos à vista e recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).  



222 

 

 

O PNMPO foi moldado dentro do ministério, mas com a interlocução com os 
atores, então montou-se um grupo de trabalho para discutir a modelagem 
do programa, suas regras, então teve a participação de alguns atores de 
governo e alguns atores de mercado que seriam os operadores, entre eles 
as cooperativas. (AG3). 

 

Para atuar com o crédito rural e, conseqüentemente, com o Pronaf, o procedimento 

é basicamente o mesmo, mas as cooperativas devem estar cadastradas 

formalmente no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), disposto na Lei 4.829 

de 1965, e devem seguir e cumprir as normas do Manual do Crédito Rural e seus 

regramentos (AG4a, AG1g). As condições de acesso ao Crédito Pronaf, as formas 

de pagamento e taxas de juros correspondentes a cada linha são definidas, 

anualmente, a cada Plano Safra da Agricultura Familiar, divulgado entre os meses 

de junho e julho pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário. Anterior a essa divulgação é realizada uma discussão 

com as instituições financeiras que irão operar o crédito rural e, assim, o Pronaf, 

expondo as demandas, o planejamento em termos de quantidade, as taxas de juros 

e o percentual de repasse para as instituições.  

As instituições financeiras que têm um convênio com o ministério, como as 
cooperativas de crédito, encaminham propostas, proposições, então a cada 
plano safra, há antes desse processo, em maio e junho, um outro processo, 
de diálogo, para ir aperfeiçoando as demandas, com sugestões dessas 
entidades. (AG4b) 

 

De acordo com as cooperativas de crédito entrevistadas, elas estão sempre 

presentes nessas discussões, bem como nos Fóruns do Pronaf, que também 

acontecem antes do plano safra, e discutem as condições do programa, propõem 

melhorias, antes da sua divulgação e efetivação.  

A relação é bem próxima e nos fóruns é que vamos discutir o que está 
caminhando e o que não está, porque que é assim e não do outro jeito, o 
que tem que mudar e melhorar. No e-mail vamos trabalhando os recalls das 
reuniões passadas e pautando discussões para as próximas. É permanente 
esse processo. (AG4a). 

Pode-se perceber, então, que esses programas tiveram suas modelagens e suas 

regras formais estabelecidas no âmbito dos ministérios, mas contaram com a 

participação das cooperativas de crédito, assim como de outras instituições 
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operadoras, na sua formulação. Portanto, as regras desses programas são claras e 

a metodologia de aplicação também, mas foram e são constantemente discutidas 

com as instituições financeiras operadoras.  

Na opinião dos entrevistados dos ministérios, são as instituições operadoras que 

conseguem avaliar a aplicação, criticar e propor melhorias para os programas, pois 

são elas que lidam com os impasses da execução no dia a dia. Portanto, priorizam a 

participação das mesmas tanto na formatação dos programas como no 

estabelecimento das regras que os envolvem.  

Existem algumas regras, ou acordos formais, que norteiam as relações entre as 

cooperativas de crédito e os coordenadores da política de inclusão financeira, mas 

que não são especificamente voltadas para a política de inclusão financeira, ou seja, 

norteiam suas interações de forma geral. Um deles, mencionado pelo AC4, é o 

Acordo de Cooperação entre BACEN e OCB, firmado em abril de 2010. Esse acordo 

visa a adoção de medidas de cooperação técnica que visem o desenvolvimento, 

fortalecimento e promoção da eficiência e eficácia econômica e social do 

cooperativismo de crédito, como forma de contribuir para democratização e 

descentralização dos serviços financeiros, bem como o aperfeiçoamento do 

intercâmbio de informações sobre o segmento cooperativo de crédito.  

Outro acordo citado tanto pelo AG1 como pelo AC4, é o Acordo de cooperação 

Técnica entre o Serviço Nacional de aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) 

e o Banco Central do Brasil (BACEN), de fevereiro de 2015, que visa o 

desenvolvimento de material didático e a realização de ações coordenadas, 

palestras e cursos nas áreas de educação financeira e de inclusão financeira.  

As cooperativas ainda citaram algumas leis importantes para o cooperativismo de 

crédito no Brasil. A Lei Nº 5.764 de 1971, que define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências, na qual também está presente no seu Artigo 79 o Ato Cooperativo, que 

não considera operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto 

ou mercadoria os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e 

aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos 
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objetivos sociais. O Ato Cooperativo isenta as cooperativas de alguns impostos e 

assim lhes proporciona capacidade de atender seus associados com menores tarifas 

nos serviços prestados, contribuindo assim para a inclusão financeira.  

Outra ação importante que regulamenta as cooperativas é o Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito (FGCoop), aprovado pela Resolução Nº 4.284, de 2013. 

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 

(disponível em: https://www.bcb.gov.br). A constituição do FGCoop proporcionou 

uma segurança para as cooperativas, uma vez que visa prestar garantia sobre 

instrumentos financeiros emitidos ou captados pelas instituições associadas, nas 

situações de decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial. 

No entanto, a resolução mais citada pelos entrevistados foi a Resolução Nº 4.434, 

de 2015 (que dispõe sobre a constituição, a autorização para funcionamento, o 

funcionamento propriamente dito, as alterações estatutárias e o cancelamento de 

autorização para funcionamento das cooperativas de crédito, bem como dá outras 

providências), não apenas pelos regramentos que possuem, mas pela forma como 

ela foi conduzida. De acordo com os entrevistados, a publicação dessa resolução foi 

precedida por uma série de debates entre o Banco Central do Brasil e o segmento 

de cooperativas de crédito. A resolução ficou aberta para consulta pública durante 

um período de noventa dias e nesse período as centrais, confederações, a OCB e o 

CECO debateram e fizeram propostas de melhorias, muitas das quais foram 

acatadas pelo Banco Central do Brasil. 

Algumas resoluções como, por exemplo, a 4434 do Banco Central, foi (sic) 
iniciada com uma apresentação para as confederações, com uma consulta 
pública, e então reuniu algumas opiniões e claro que nem todas as opiniões 
foram acatadas, e posteriormente ele fez então a publicação. Então 
algumas são discutidas com as cooperativas, com sistemas financeiros, e 
algumas são publicadas sem grandes discussões. (AC3c). 

A resolução 4434 e a circular 3771 de 2015 foram discutidas não só no 
âmbito do CECO, mas no seguimento como um todo, no caso a resolução 
inclusive ela foi até objeto de audiência pública, ficou alguns meses aberta e 
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a gente analisou todas, um grupo grande de cada departamento. Não dá 
para falar que nunca há conflito, que agrada todo mundo, mas pelo menos 
diminui a incerteza e se consegue dar uma transparência no que se pensa o 
órgão regulador (...) algumas questões a gente aceitou outras a gente não 
aceitou e explicou por que que não aceitou. (AG1e). 

Nesse caso especificamente, da 4434, foi feito um trabalho interno discutido 
aqui e foi inicialmente colocada em consulta pública, ficou aberta então por 
90 dias para as cooperativas se manifestarem. As manifestações foram 
muito positivas, então vendo que estava bom, que estava ok, 
posteriormente ela foi regulamentada em definitivo. (AG1h). 

Os grandes debates são feitos no CECO, é algo que não é imposto, é muito 
consensualizado (sic), e é isso que eu achei que mudou muito no Banco 
Central, é muito interessante, praticamente tudo é conversado, explicado, e 
a gente entende qual que é o objetivo dele e ele acaba nos ajudando 
bastante também, porque a legislação vem para poder dar segurança para 
quem quer atuar com seriedade no mercado. (AC2b). 

 

A Circular Nº 3.771 de 2015, mencionada pelo AG1e, dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pelas cooperativas de crédito para instrução de 

processos referentes a pedidos de autorização. Aponta para as cooperativas a 

obrigatoriedade de encaminhamento para o Deorf do plano de negócio ou projeto de 

constituição e, posteriormente, caso seja aprovado, a obrigatoriedade da aprovação 

do ato societário de constituição. 

Então, conforme mencionado tanto pelos entrevistados representantes das 

cooperativas de crédito quanto dos atores governamentais, há muitos casos como 

esses em que as normas e regulamentos são colocados em audiência pública e que 

permitem esse amplo debate antes de publicar qualquer normativa. As cooperativas 

debatem e discutem sobre a regulamentação entre eles, fazem reuniões no âmbito 

da OCB e no CECO e posteriormente com o Banco Central. Isso permite que as 

cooperativas se manifestem sobre questões que, muitas vezes, não foram pensadas 

pelo Banco Central e que as cooperativas conseguem perceber por sua experiência 

de mercado (AG1h). Assim, quando a norma é publicada, está de comum acordo 

entre as partes e não surgem muitas discordâncias.  

A maioria das cooperativas de crédito entrevistada concorda que as normatizações 

que regem a atuação das cooperativas passaram por uma grande evolução no 

decorrer do tempo, principalmente a partir da década de 90, o que gerou um 
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fortalecimento do setor como um todo. Algumas normativas, como a que permite a 

livre admissão de associados, a que autoriza a constituição dos bancos 

cooperativos, a que autoriza os correspondentes, bem como a que classifica as 

cooperativas pelo nível de risco (Resolução nº 4.434 de 2015), vigente nos dias 

atuais, entre outras, são consideradas importantes pelas cooperativas entrevistadas 

por darem capacidade de ampliação e aumento da capilaridade para o setor, 

tornando-as mais inclusivas.  

Depois que nós mudamos para livre admissão, nós somos o terceiro maior 
repassador de crédito rural do Brasil (...) nós aumentamos a nossa 
capacidade de atender os nossos produtores rurais e nunca deixamos de 
atender ninguém. (AC1b). 

Com o fortalecimento via regulação, temos mais capacidade de atuar, mais 
visibilidade, digamos assim de abrir o leque de atuação, buscando mais 
gente, tendo mais serviços, mais linhas de crédito para justamente 
beneficiar as pessoas. (AC3b). 

 

Uma indagação que surge é o fato das cooperativas de crédito estarem se tornando 

muito parecidas com os bancos, oferecendo os mesmos produtos e serviços e 

ampliando cada vez mais o número de associados e, com isso, perdendo seus 

princípios cooperativistas de proximidade e sua função social. No entanto, a maioria 

das cooperativas não pensa assim.  

(...) estamos muito próximos dos bancos hoje, oferecemos todos os 
produtos e todos os serviços que os bancos têm. Então quando você olha 
de fora hoje você diz  "é banco", mas não, não é banco, nunca vai deixar de 
ser cooperativa, pela maneira societária que nós temos. Temos 110 
núcleos. Em cada núcleo desses nós temos um delegado e esse delegado 
leva o assunto lá para o núcleo dele e discute com os associados e volta 
com o voto dos associados. Cada delegado traz na nossa assembleia o 
voto daquela cidade e aí vemos o que a maioria dos delegados vai decidir. 
(AC1b). 

Então você tem uma similaridade muito grande de uma instituição financeira 
tradicional, que é o banco com uma instituição financeira que é uma 
cooperativa para fins regulamentares, fins legais. Mas aí quando se vai no 
objeto, que é a essência do processo, você vai encontrar na cooperativa 
uma pirâmide invertida, na qual os donos estão na base. Aí a razão de você 
ter uma governança bem estruturada na cooperativa, onde você tem um 
processo de transparência para a comunidade. (AC1a). 

A cooperativa é uma instituição financeira normal, não é um banco. Os 
resultados da cooperativa ficam na comunidade, dos bancos vai lá para 
poucos donos. Então tem uma diferença, a cooperativa tem compromisso 
com o território e essa é a grande diferença. Por isso que as cooperativas 
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estão em locais onde bancos não estão. Para atender toda demanda, 
inclusive essa parte da inclusão de pessoas de baixa renda, de varejo enfim 
a cooperativas tem função social. (AC2a). 

As cooperativas continuam com o seu perfil inclusivo. Prova disso é que 
estão em aproximadamente 500 municípios onde não existe qualquer outra 
instituição financeira para atender a comunidade. Assim, o cooperativismo 
democratiza o crédito e oferta-o aos seus associados a taxas de juros 
inferiores às que são praticadas pelos bancos. Além disso, no modelo 
cooperativista, a educação financeira é foco da sua atuação, enquanto os 
bancos não querem que seus clientes sejam educados financeiramente. 
(AC4). 

 

Apenas um entrevistado apresentou opinião um pouco contrária a isso, colocando 

que as cooperativas devem continuar sendo pequenas e atuando em pequenas 

localidades, visando manter a proximidade com seus associados. Considera que, à 

medida que a cooperativa cresce, ela deixa de ter essa relação direta e a oferecer 

atendimento personalizado. 

Em minha opinião, a livre admissão ela constrói uma cooperativa muito mais 
com cara de banco porque aí ela passa a ter que competir com o banco, ela 
tem que mostrar essa estrutura, tem que mostrar essa capacidade 
instalada, ela tem que desenvolver mecanismos que sejam quase iguais ao 
banco, e quando se faz isso você perde a essência cooperativista, aquilo 
que é teus princípios, tua missão, teu objetivo inicial, você vai perdendo aos 
poucos. O nosso foco não é se igualar aos bancos, é outro, é sermos 
pequenos e justamente poder chegar aonde o banco não chega, atender de 
uma forma personalizada que o banco não atende, conseguir apertar na 
mão do meu associado que ao mesmo tempo é dono e usuário, esse é o 
grande diferencial do cooperativismo, inclusive talvez sejam as únicas 
instituições financeiras que existem nos modelos atuais que conseguem 
fazer esse atendimento, então esse para mim é o debate, quando se fala de 
inclusão financeira (...) é exatamente essa essência que o cooperativismo 
deveria defender, de construir um sistema enraizado na sua base social. 
(AC3a). 

 

De acordo com as opiniões dos atores governamentais, se focar a questão 

financeira, a estrutura física, os produtos e serviços, as cooperativas vêm se tornado 

sim mais parecidas com os bancos. Mas, ao olhar o lado das decisões e estrutura 

organizacional, as cooperativas continuam com suas perspectivas e valores 

cooperativistas, ampliando até mesmo sua capacidade de inclusão financeira. 

A cooperativa tem que ter o conjunto de produtos e serviços que um banco 
oferece para que o associado tenha a cooperativa como a sua principal e 
única instituição financeira. Mas tem que manter seu processo de 
governança e levar a cultura cooperativista aos associados. (AG1a). 
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(...) ela não perde as características das cooperativas e é por isso que o 
movimento de fortalecer a governança das cooperativas é muito importante, 
pois se você tem uma governança organizada, bem equilibrada na 
cooperativa você vai manter o crescimento e apesar de estar em grande 
centro, você vai manter o espírito cooperativista. Que é o que se pretende, 
uma cooperativa não pode ser um pequeno banco tem que ser uma grande 
cooperativa. (AG1b). 

Por mais que a cooperativa cresça e se pareça com banco, elas tem que 
cumprir a regulamentação e legislação, e a legislação continua amarrando a 
cooperativa como cooperativa (...) ela permitiu as cooperativas atuarem em 
outros patamares, melhorando a sua eficiência operacional, melhorando a 
sua governança, e aperfeiçoando uma série de coisas internamente que 
viabilizaram uma série de cooperativas que de outra forma não estariam 
entrando no mercado. (AG1d). 

A maior parte das normas que ela segue são normas específicas para o 
cooperativismo, respeitando justamente essas diferenças com relação aos 
bancos. Então não são as normas que aproximam elas dos bancos, o que 
vai eventualmente levá-las a esse risco é o próprio comportamento delas. 
Então cada associação tem que trazer um cooperado e não cliente, e isso 
não têm nada a ver com a norma, mas sim com a manutenção dos 
princípios cooperativistas. (AG1g). 

(...) a regulamentação estava muito restrita e isso dificultava o próprio 
trabalho das cooperativas, mas na essência elas continuam trabalhando da 
mesma forma, apenas abriu possibilidades, a gente pelo menos não 
identificou ainda nenhuma mudança drástica no comportamento delas. 
(AG1h). 

Eu acredito que quanto maior o porte do sistema cooperativo ele tem 
maiores condições de estruturar treinamentos e sensibilização dos seus 
associados, criar uma cultura e educação cooperativista. Eu acho que 
quanto mais desenvolvido um sistema, mais produto ele oferecer, quanto 
mais ele consiga se capitalizar mais forte ele vai ser, em todos os aspectos, 
inclusive de inclusão financeira. (AG1i). 

 

Assim, é possível perceber que as normatizações que regem as cooperativas de 

crédito passaram por um longo período de evolução, que favoreceu o fortalecimento 

das cooperativas. Tais normatizações contribuíram para que as cooperativas se 

tornassem operacionalmente mais eficientes e ampliassem a atuação e o 

oferecimento de produtos e serviços financeiros aos seus associados.  

Por ampliar sua área de atuação e oferecer todos os tipos de serviços financeiros, 

os atores entrevistados consideram que as cooperativas de crédito se tornaram mais 

parecidas com os bancos convencionais no que diz respeito a sua forma estrutural. 

No entanto, acreditam que isso não fez com que elas alterassem seus princípios 

cooperativistas e que não perderam a relação de proximidade com seu associado, 
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devido ao processo de governança que praticam e a cultura da educação financeira 

que está presente no sistema cooperativista. 

O fato das cooperativas de crédito terem maior liberdade de atuação as permite 

aumentar significativamente o número de associados, bem como ampliar as suas 

localidades de operação. Quanto maior essa possibilidade de ampliação, maior se 

torna a capacidade de inclusão financeira por parte das cooperativas de crédito, 

primeiro pela capilaridade que podem alcançar, segundo pelas condições de 

capitalização que podem oferecer e, terceiro, pela educação financeira que 

promovem. Esse último ponto é, talvez, o mais importante para a inclusão financeira, 

pois, além de dar acesso à população ao sistema financeiro, é imprescindível educar 

financeiramente a população para que ela consiga se manter nele de forma 

saudável e, então, melhorar sua qualidade de vida. Diante do exposto, na 

concepção dos atores entrevistados, as cooperativas de crédito vêm se tornando 

cada vez mais próximas dos bancos, mas isso não as torna menos inclusiva e sim 

permite maior capacidade de atuação nesse sentido. 

 

7.5 DISCUSSÕES SOBRE AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE OS ATORES 

ENTREVISTADOS 

 

A análise dessa pesquisa foi feita com base na fase de implementação da política 

nacional de inclusão financeira, na qual procurou analisar como as relações se 

estabelecem entre as cooperativas de crédito, enquanto agente implementador, e 

Banco Central do Brasil, enquanto órgão governamental coordenador da política, 

além de outros órgãos que se envolvem diretamente com a política. Conforme 

apresentado na seção 06, a análise leva em consideração os elementos elencados 

por Subirats et al. (2012), que foram discutidos nos tópicos anteriores desta seção. 

Tem-se como pressuposto que esses elementos, o conteúdo da política, os atores e 

suas condutas, os recursos que mobilizam e as regras estabelecidas, influenciam as 

relações e interações entre os atores analisados (agente implementador e 
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coordenadores da política). Esse modelo foi utilizado porque considera a existência 

de atores estatais e paraestatais atuando na implementação das políticas públicas, o 

que vai de encontro com a finalidade desse estudo, justamente por tentar entender 

como atores paraestatais ou de mercado, no caso dessa pesquisa as cooperativas 

de crédito, pautam suas relações com atores governamentais que coordenam a 

política, no caso dessa pesquisa o Banco Central do Brasil.  

Adota uma abordagem metodológica de estudo de implementação baseada em uma 

perspectiva de análise de “baixo para cima”, que se concentra sobre os atores e as 

instituições em si e suas interações. Conforme propõem Hill (2006), é a abordagem 

mais realista de como ocorre a implementação, pois se refere às ações como 

processo contínuo da interação, com políticas mutantes e passíveis de mudanças, 

uma estrutura complexa de interações entre atores e grupos e um mundo externo 

que condiciona a implementação, sendo, portanto, difíceis de controlar.  

Subirats et al. (2012) ressaltam a importância dessa abordagem, acrescentando que 

a perspectiva de cima para baixo não permite incorporar as oportunidades e 

contribuições que surgem dos processos sociais e políticos, não previstas na 

formulação das políticas públicas. Já a perspectiva de baixo para cima considera 

que os processos políticos e sociais não previstos são a expressão de que uma 

política pública pode gerar reações e estratégias divergentes do que foi programado 

inicialmente, segundo os interesses dos atores públicos e privados envolvidos no 

jogo político. Assim, este estudo manteve a perspectiva proposta por Subirats et al. 

(2012), seguindo a abordagem bottom-up, pressupondo que o processo de 

negociação e decisão mantém-se durante a fase de implementação, estabelecendo 

um processo contínuo de interação entre elaboração e implementação, que provoca 

efeitos de baixo para cima, modificando a própria concepção de partida da política 

pública.  

Essa perspectiva vai de encontro com a política de inclusão financeira devido a forte 

atuação dos atores implementadores e da participação intensa dos mesmos nas 

discussões e nos processos de decisões que envolvem a política. E também pelo 

fato de ser uma política inacabada e que está em constante transformação. 
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A política pública de inclusão financeira é uma resposta para o enfrentamento de um 

problema reconhecido como público. Todos os entrevistados dessa pesquisa julgam 

a exclusão financeira de grande parte da população brasileira como uma realidade 

social inaceitável e, portanto, algo para ser enfrentado. Existe entre esses atores um 

consenso sobre o problema, sobre o grupo-objetivo, sobre o conteúdo da política e 

sobre sua importância, e isso faz com que haja um alinhamento de interesses e das 

responsabilidades que exercem na política, na tentativa de melhorar essa realidade.  

As cooperativas de crédito entrevistadas estiveram presentes desde as primeiras 

discussões promovidas pelo Banco Central do Brasil, no início sobre microcrédito 

(2002 e 2003), posteriormente ampliado para microfinanças (2003 a 2008), a partir 

de 2009, sobre inclusão financeira, e em 2016 sobre cidadania financeira, que 

envolve tanto a inclusão financeira como a educação financeira e a proteção ao 

consumidor.  

As cooperativas de crédito sempre foram bastante ouvidas nos fóruns promovidos 

pelo Banco Central, pelo fato de fazer parte dos seus valores a promoção do 

desenvolvimento local, levando como base a solidariedade, ajuda mútua, igualdade, 

responsabilidade, desenvolvimento sustentado. Elas sempre foram consideradas 

importantes para a inclusão financeira devido a sua capilaridade, ou seja, a 

capacidade de alcançar regiões onde os bancos comuns não têm interesse de atuar. 

(...) dentro dos sete princípios cooperativistas ela tem que se preocupar com 
a comunidade e para que ela tem (sic) escala ela tem que cada vez mais 
buscar clientes e mais associados então a tendência dela é contribuir para 
uma grande inclusão financeira. (AG1a). 

Inclusão é ter capilaridade e percebendo isso que o Banco Central começou 
a se dedicar bastante no seguimento de cooperativismo de crédito (...) 2/3 
do conjunto de instituições financeiras hoje é (sic) representado pela 
cooperativa de crédito (...) e se ela leva educação financeira ela faz o que é 
de melhor em termos de dar condições para a população usar de forma 
consciente. (AG1a). 

As cooperativas dobraram o número de cooperados nos últimos 5 anos, 
então elas estão realmente incluindo mais gente, elas estão muito 
fortemente preocupada com a qualidade do que elas oferecem, com 
educação financeira, com fornecer informação para seu cooperando, com 
manter a cultura cooperativista aberta. (AG1b). 

O Banco Central chegou à conclusão de que o tipo de instituição financeira 
que tem o interesse e a capacidade de atender esses municípios pequenos 
são as cooperativas de crédito, pois são instituições que não visam lucros, 
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buscam associados e têm a capacidade de instalar postos de atendimentos. 
(AG1c). 

 

Percebe-se que o Banco Central do Brasil enxerga e reconhece a importância que a 

cooperativa de crédito exerce na estratégia de inclusão financeira. Isso se dá não 

apenas pelo fato das cooperativas atenderem regiões menos assistidas e por sua 

alta capilaridade, mas também pelo fato de dentro dos seus princípios levarem a 

educação financeira. Isso faz com que a população, além de ter acesso aos serviços 

financeiros, saiba utilizá-los de forma adequada e consciente, ou seja, com 

qualidade. Diante disso que o Banco Central procura estar sempre presente nos 

fóruns sobre cooperativismo e também mantém as cooperativas de crédito sempre 

presentes em seus fóruns que tratam da inclusão financeira, não apenas como 

ouvinte, mas com participação bastante ativa, apresentando o desempenho das 

cooperativas e sua forma de agir no projeto de inclusão financeira para as demais 

instituições. 

As cooperativas entendem que estão cumprindo com o seu papel na Política de 

Inclusão Financeira, levando serviços e produtos financeiros para os seus 

associados a preços justos e desenvolvendo as comunidades onde estão inseridas. 

A participação delas no sistema financeiro nacional e nos grandes centros ainda é 

baixa, mas nas pequenas cidades brasileiras a participação delas é muito alta, 

sendo que, em muitas delas, a cooperativa é a única instituição financeira presente, 

e esse é um fator fundamental para a inclusão financeira. Elas têm o entendimento 

de que o Banco Central tem investido muito no cooperativismo e tem incentivado 

bastante ao manter uma relação de grande proximidade. 

Assim, os atores entrevistados mostram ter interesses comuns perante a política de 

inclusão financeira. As cooperativas, por ocuparem grande espaço na bancarização, 

justamente por ter a capacidade de abrir postos de atendimento a partir de outras 

variáveis que não sejam somente a questão risco e retorno, e o Banco central, com 

o interesse em manter o sistema financeiro saudável e eficiente, auxiliam o 

crescimento das cooperativas através de medidas e regulamentações que 

proporcionam a solidez e o fortalecimento do setor. Com isso estabelecem, como 

dito por todos os entrevistados, uma relação de parceria perante a política, pois, 
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embora o Banco central desenvolva o sistema, regulamentando e supervisionando, 

as cooperativas continuam com sua autonomia para atuar e com seu processo de 

governança para tomar suas decisões sem interferência política.  

A implementação dessa política de inclusão financeira vai de encontro com o que 

Hill (2006) considera ao mencionar que a implementação de certas políticas públicas 

envolve complexas interações organizacionais, e a análise dessas interações nos 

leva a questões sobre negociações entre atores que são quase autônomos. Devido 

à autonomia das cooperativas de crédito enquanto instituições financeiras, elas 

mantêm uma relação com os demais órgãos governamentais que envolvem 

constante negociação na busca do aprimoramento de suas capacidades. 

Os atores do segmento cooperativista de crédito não mantêm fortes relações com o 

Banco Central do Brasil no que diz respeito aos recursos. O Banco Central do Brasil 

autoriza o funcionamento das cooperativas de crédito quando demandado, assim 

como a sua expansão. Atuar em regiões desassistidas ou carentes de serviços 

financeiros é uma decisão que parte das cooperativas. Portanto, não existe incentivo 

financeiro para isso, ou seja, os recursos patrimoniais pertencem integralmente às 

cooperativas de crédito. O que pode haver é uma exposição sobre o mapeamento 

das regiões e um processo de reflexão. No entanto, as cooperativas não são 

induzidas pelo Banco Central a ocuparem essas regiões.  

As relações estabelecidas em torno dos recursos econômicos ocorrem com BNDES 

e com a Sead. A Sead, junto com o Ministério da Fazenda, discute constantemente 

com as cooperativas de crédito os recursos envolvidos no plano safra e, 

principalmente, sobre o Pronaf. Nos fóruns do Pronaf que acontecem anualmente 

são discutidas e acertadas as normas e as formas de remunerações do programa. 

Assim, quando o plano safra é lançado, essa questão já foi bastante debatida e 

existe um consenso entre as partes.  

O BNDES é o grande repassador de recursos das diversas linhas de produtos, 

dentre os quais os voltados ao microcrédito. Segundo o AG2, existe um 

departamento dentro do BNDES exclusivo para acompanhar as operações do 

microcrédito produtivo orientado, que monitora as operações, verifica se está dentro 
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das regras do programa e se os recursos estão sendo aplicados na finalidade 

proposta. Então as relações estabelecidas estão mais voltadas para o 

acompanhamento e fiscalização das operações. No entanto, tanto as cooperativas 

entrevistadas como o próprio representante do BNDES relatam que existe uma 

intensa troca de informações entre eles e uma total liberdade para manifestações e 

exposição de ideias, assim como negociações de taxas e remunerações 

relacionadas a outras linhas de repasse, uma vez que as do PNMPO já são pré-

estabelecidas nas regras do programa.  

Os recursos humanos são totalmente desenvolvidos pelas cooperativas de crédito, 

não havendo interferência de atores governamentais. As cooperativas são 

responsáveis por todo o processo de contratação, cargos e salários e capacitação 

dos seus funcionários. A Sead oferece apenas orientações para que os gerentes 

técnicos das cooperativas possam atuar com o Pronaf. As orientações são em 

termos de conteúdo, objetivo e normas do programa e ocorrem durante os fóruns do 

Pronaf. Com o MTPS não foi identificada nenhuma relação com as cooperativas de 

crédito que envolva recursos. O ministério, uma vez que cadastra as instituições 

habilitadas a operar o PNMPO, realiza o monitoramento e avaliação do programa, 

bem como elabora relatórios com base nas informações repassadas pelas próprias 

instituições credenciadas.  

Diante das entrevistas, foi possível perceber que as relações estabelecidas entre as 

cooperativas de crédito e o Banco Central, com suas regras e normas institucionais, 

vêm se fortalecendo no decorrer do tempo. O Banco Central vem adotando a prática 

de abrir consulta pública antes de publicar por definitivo as normas e resoluções. 

Além de abrir consulta pública, o Banco Central discute no âmbito do CECO e OCB 

o conteúdo e motivos de mudanças. As cooperativas de crédito têm espaço para 

questionar e debater entre os pares todos os itens normativos e então encaminhar 

as sugestões ao Banco Central. As equipes técnicas do Banco Central avaliam, 

discutem novamente com o setor e acatam as sugestões cabíveis. Os entrevistados 

do setor cooperativista se mostraram bastante satisfeitos com esse procedimento e 

consideram manter com o Banco Central uma relação aberta e de confiança com 

relação às normas, pois uma vez que o Banco Central expõe motivos e abre 

discussão, as cooperativas se tornam confiantes de que a normatização será 
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implantada com o objetivo de fortalecer o setor e proporcionar-lhes maior segurança 

perante o mercado.  

No âmbito dos ministérios, onde são feitas as normas e regras dos programas 

específicos da política, também ocorre um processo de participação entre os atores 

envolvidos. O entrevistado AG4b mencionou que a Sead, junto com o Ministério da 

Fazenda, “vão criando normas que facilitam a atuação das cooperativas perante o 

crédito rural, forma-se um conselho que se reúne periodicamente para irem 

discutindo os programas das aplicações de crédito”. O AG5 também menciona que 

dialoga muito por meio dos ministérios setoriais, mas que “tem um relacionamento 

direto com a OCB, que frequenta e participa dos eventos cooperativistas e que 

dialoga muito com as próprias cooperativas”, tanto que participou com um paper no 

livro sobre boas práticas para o cooperativismo de crédito. O AG3 também relata 

que as cooperativas de crédito, enquanto instituições operadoras, foram chamadas e 

participaram das discussões para a formatação das normas do PNMPO e todo o seu 

regramento. Foi possível perceber então a existência de um espaço aberto, voltado 

para o diálogo, discussões e negociações sobre as regras e normas que baseiam as 

relações entre os atores governamentais e as cooperativas de crédito, não apenas 

diante da política de inclusão financeira, mas também perante as normas que 

regulam as instituições. 

Desta forma, nota-se que o Banco Central cumpre seu papel de regulador e 

supervisor das instituições financeiras, visando manter o sistema financeiro nacional 

eficiente e saudável. As cooperativas se sentem seguras por serem supervisionadas 

pelo Banco Central, pois são orientadas a seguir os caminhos corretos do crédito e 

de todo sistema financeiro, gerando confiança e credibilidade para os seus 

associados. Dentro desse papel existe uma proximidade com as cooperativas de 

crédito, permitindo sempre a existência de diálogo e manifestações. Na política de 

inclusão financeira, o Banco Central mantém uma relação de forma incentivadora e 

reflexiva com as cooperativas de crédito, fazendo com que elas pensem sobre o 

problema público e incentivando-as a procurar formas de enfrentá-lo.  

O grande papel do Banco Central é a regulação, fiscalização, ahh tem 
incentivo, é baseado bastante na autogestão, no conceito da mutualidade, 
tem muito incentivo por meio da reflexão. (AC1a). 
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O governo age mais de forma incentivadora e reflexiva nessa política. Mas 
só de saber que o Banco Central, antes de autorizar, avaliou a abertura de 
uma agência nossa em uma pequena cidade, por exemplo, isso nos dá 
mais segurança. (AC1b). 

A relação que se tem com o ator governamental, no caso o Banco Central, 
ocorre de forma mais reguladora e fiscalizadora, mas como se tem os fóruns 
também se pode dizer que agem de uma forma também reflexiva para que 
as cooperativas atuem no mercado, não é uma política que vem de cima 
para baixo. Se você for aos fóruns irá ver que lá a maioria são (sic) 
cooperativas, banco tem um e outro que aparece lá. Para os bancos essa 
política é para ganhar dinheiro, explorar a nossa sociedade. E o 
cooperativismo está lá para resolver, não resolve tudo não. (AC2a). 

(...) gerar espaço, para poder aprofundar debates e fazer essas reflexões é 
fundamental para que inclusive a própria política melhore, ela não é estável, 
ela vai mudando sempre (...) eu acho que todo espaço que se gera no 
sentido de discutir a temática, no sentido de avaliar e reavaliar, e fazer 
mudanças se necessário é importante e ficaria muito sem sentido se o 
Banco Central criasse toda uma política lá atrás e não debatesse mais, não 
promovesse mais, não provocasse mais discussão sobre esse tema né. 
(AC3a). 

A coordenação dessa política se dar muito mais em forma de incentivos, de 
forma regulatória, desenvolvendo mercado para que o mercado propicie 
essa política. (AC3b). 

O Banco Central é fiscalizador e regulador das cooperativas. Ao mesmo 
tempo que parece que o banco está fiscalizando, cobrando, judiando, está 
ao mesmo tempo garantindo que não aconteça nada de errado com a 
cooperativa e também com a sociedade, é uma segurança. (...) Mas age de 
forma reflexiva também, pelos debates e discussões que se faz com o 
banco sobre inclusão e cidadania financeira. (AC3c). 

O Banco Central vê as cooperativas como as instituições mais capacitadas a 

combater a exclusão financeira pelas características menos capitalistas que 

possuem. Atuam numa relação de parceria com o segmento, no qual a regulação vai 

sendo aprimorada, as cooperativas de crédito vão melhorando a sua governança, 

tendo maior relevância e credibilidade no cenário econômico e conseguindo cumprir 

sua função no processo de inclusão financeira.  

É tão relevante o seguimento da cooperativa de crédito que desde 2005 nós 
temos um departamento lotado primordialmente para supervisão de 
cooperativas de crédito. Nós temos um departamento que olha o sistema 
bancário e temos outro departamento que supervisiona o seguimento (sic) 
não bancário cujo foco principal são as cooperativas de crédito. Nessa 
evolução que a regulamentação ao longo do tempo foi crescendo por um 
processo de aproximação múltipla. (AG1a). 

Temos realmente uma integração muito grande e temos convidado as 
cooperativas de crédito ao longo do tempo nessa grande agenda que hoje 
nós temos de cidadania financeira, que é a fusão da inclusão financeira e a 
educação financeira. (AG1a). 
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O Banco Central é o supervisor do sistema financeiro, então o Banco 
Central tem tanto que regular como fiscalizar. Mas não é só isso, tem todo 
esse movimento de indução, de como que surge essa questão da inclusão 
financeira, de levar ao bom tempo para o cidadão, de levar as instituições 
financeiras a atenderem adequadamente seus clientes, ter uma inclusão 
financeira adequada. (AG1b). 

O Deorf autoriza o funcionamento, acompanha e monitora as operações e 
atividades, autoriza a expansão, toma medidas punitivas, mas a relação que 
mantém com as cooperativas é muito forte, tem uma proximidade muito 
grande, a gente se comunica quase que diariamente. (AG1c). 

(...) a relação é mais de parceria mesmo, é lógico que a gente não abre mão 
desse papel de regulador e supervisor, se tiver que intervir ou tomar alguma 
decisão, que seja. (...) mas a gente não deixa de ouvir, a gente tem essa 
participação de sempre ouvir.  Perante a política de inclusão financeira o 
Banco Central atua também de forma reflexiva e incentivadora para que as 
cooperativas continuem o seu trabalho de inclusão. (...) A gente acredita 
que esse é um segmento importante, ainda tem muita coisa para melhorar. 
(AG1e). 

(...) sempre que for necessário do ponto de vista deles nós os recebemos 
aqui (...) essa semana pediram uma conferência aqui para trata (sic) do 
crédito rural, aspectos normativos, e os recebemos (...) então, temos o 
canal sempre aberto (...) temos muito interesse em desenvolver o sistema 
nacional e as cooperativas têm um papel muito importante. (AG1g). 

A gente mantém um relacionamento próximo com o segmento, 
principalmente via OCB. Então, quando tem a necessidade de discutir 
algum ponto a gente aciona via OCB e quando eles têm essa necessidade 
ele também nos acionam. (AG1h). 

 

Assim, pode-se perceber que os atores entrevistados, governamentais e 

cooperativistas de crédito, mantêm um processo constante de interação e 

negociação entre si perante a implementação da política de inclusão financeira. 

Esses atores governamentais e não-governamentais envolvem-se de tal forma que 

em cada momento e situação se interagem, com ideias, valores, interesses, recursos 

e ações próprios. Veem um no outro uma relação de cooperação para promover a 

inclusão financeira, que é motivada pela reflexão promovida nos fóruns do Banco 

Central, nos quais as cooperativas são as instituições que mais se fazem presentes, 

ajudando, inclusive, a incentivar as demais instituições financeiras nesse processo 

de implementação. 

Kiviniemi (1985 apud VIANA, 1996) coloca que é importante analisar a participação 

dos atores não-governamentais na fase de implementação, identificando as ideias e 

os valores dos atores não-governamentais, bem como os recursos que mobilizam e 
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suas ações, elementos esses que foram utilizados nessa pesquisa e que, ao fazer 

essa análise, é possível construir os tipos de reações dos atores não-

governamentais em relação à política, dependendo dos seus valores (a favor ou 

contra) e do poder dos recursos que mobilizam (fortes ou fracos). Foi possível 

observar que as ideias e valores das cooperativas de crédito nortearam a favor da 

política e os recursos que mobilizam são fortes. Portanto, as ações desenvolvidas 

por elas são no sentido de cooperação com a política em questão. Segundo 

Kiviniemi (1985), quanto mais cooperativa for a reação dos atores não-

governamentais, mais facilmente se dará o processo de interação entre atores e 

maior o consenso quanto ao significado da ação social na implementação de 

políticas públicas.  E o que pôde ser observado nessa pesquisa foi exatamente essa 

cooperação e consenso que proporciona uma relação e interação saudável entre as 

cooperativas e os atores governamentais no processo de implementação da 

inclusão financeira. Como ressaltaram os entrevistados, conflitos existem e sempre 

existirão, no entanto, o diálogo e a discussão ajudam a encontrar a melhor solução 

para o problema. 

No entanto, embora muitos pontos positivos foram destacados na relação entre os 

atores entrevistados, alguns pontos fracos ainda merecem ser mencionados, 

visando uma melhoria nas relações. Com relação ao conteúdo, por não ser 

formalizada como política pública, a política de inclusão financeira não estabelece 

planos de ação e atos de implementação. Desta forma, a política fica muito vaga, 

voltada a discussão e reflexão, sem a presença mais incisiva de ações que 

realmente promovam a inclusão financeira. Isso mostra a necessidade dessa política 

ser desenhada como tal e de incluir nesse desenho, planos que efetivamente serão 

cumpridos em prol da inclusão financeira.  

No que diz respeito aos atores, embora haja um interesse por parte de todos os 

atores entrevistados voltados à inclusão financeira, pôde ser percebido que o 

interesse nessa política por parte das cooperativas de crédito se apresenta em nível 

relativamente maior do que dos demais atores. As cooperativas de crédito 

desenvolvem ações para a inclusão financeira desde sua existência, ou seja, muito 

antes do Banco Central promover discussões sobre o assunto. Faz parte dos 

princípios cooperativistas a inclusão da população nos locais onde atuam e mesmo 
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sem a presença do Banco Central voltada para esse tema elas continuariam 

exercendo essa função social. Nesse sentido é conflituoso afirmar que a política de 

inclusão financeira é coordenada pelo Banco Central e que as cooperativas são 

instituições implementadoras, uma vez que as cooperativas promovem a inclusão 

por princípios próprios, desde sua existência. 

Com relação aos recursos humanos, como a inclusão financeira inclui programas 

governamentais, como o PNMPO e o PRONAF, por exemplo, poderia existir uma 

maior proximidade com relação aos recursos humanos, incluindo projetos que 

permitissem a capacitação para operacionalização dos programas por parte das 

instituições financeiras. As cooperativas não possuem a figura do agente de crédito 

para operar o PNMPO, o que é um requisito importante perante o programa. Alegam 

que, por manter uma grande proximidade com os associados, o gerente de crédito 

exerce esse papel. No entanto, as cooperativas têm aumentado significativamente o 

número de associados e essa proximidade tende a diminuir, o que torna ainda mais 

importante a presença de um agente de crédito, específico para essa função. 

Quanto aos recursos econômicos, as cooperativas se contentam apenas em ter 

recursos subsidiados para repassar aos seus associados e recebem uma pequena 

remuneração para cobrir os custos operacionais de repassar esses recursos. No 

entanto, elas assumem todos os riscos que envolvem essas operações de crédito, 

inclusive a inadimplência é assumida pelas cooperativas. O governo não tem risco 

nenhum ao repassar recursos por meio das cooperativas e, portanto, poderia 

remunerar melhor essas instituições por essas operações.  

Com relação aos recursos patrimoniais, o Banco Central incentiva de forma reflexiva 

as cooperativas a abrirem unidades em locais menos favorecidos ou fora dos 

centros urbanos. Muitas vezes, as cooperativas não atuam em determinados lugares 

por não ser viável e, por isso, não recebem autorização para funcionamento do 

Banco Central. Diante da importância da bancarização da população, o governo 

poderia oferecem mais incentivos para isso, como a isenção de imposto territorial, 

por exemplo, ou disponibilizar um espaço público.  
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No que diz respeito aos recursos de informações (cognitivos), tanto o Banco Central 

como o MTPS, a Sead e o BNDES, possuem uma concentração maior de dados e 

informações sobre a inclusão financeira e sobre as cooperativas de crédito. Embora 

divulguem relatórios, são órgãos coordenam, regulam e controlam e, portanto, tem 

privilégios de informações. 

Quanto aos recursos relacionais, embora desenvolvam ações coordenadas, as 

cooperativas de crédito são autônomas e praticam a inclusão financeira por seus 

próprios princípios cooperativistas. Pôde-se perceber que as cooperativas de crédito 

participam dos fóruns do Banco Central não apenas como ouvinte, mas também 

ministrando palestras no sentido de expor suas experiências e com isso motivar as 

demais instituições na prática da inclusão financeira. Assim, o Banco Central do 

Brasil coordena as ações de inclusão financeira, de forma mais ativa, com as demais 

instituições, como os bancos e as oscipis. Com as cooperativas mantém uma 

relação mais de cooperação uma vez que as cooperativas praticam por si só a 

inclusão financeira. 

Finalmente, no que tange as regras e normas, a inclusão financeira é uma política 

que está em constante transformação. No entanto, pôde-se perceber a necessidade 

de uma formalização, introduzindo planos de ação, metas, acordos de cooperação, 

para a implementação, co cooperativas e demais instituições, no sentido de 

combater de forma mais acelerada, a exclusão financeira no Brasil. 

Diante de todo o exposto, a implementação da política de inclusão financeira foi 

estudada aqui como um processo complexo e dinâmico, formado pelas interações e 

relações entre diversos atores, públicos e privados. Dentro desse contexto, pode-se 

dizer então que as relações estabelecidas entre os atores entrevistados são 

influenciadas pelo conteúdo da política, pelos valores, ideias e interesses desses 

atores, pelos recursos que mobilizam e pelas regras institucionais que os envolvem 

em suas ações. A relação de cooperação que mantém entre si é conduzida 

especialmente pelos valores e ideias que possuem sobre inclusão financeira, pela 

mobilização de recursos entre esses atores, fazendo com que o mesmo alcance a 

sua finalidade, bem como pelo regramento que normatizam as cooperativas de 

crédito e os programas dos quais participam.  



241 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa, buscou-se analisar como se estabelecem as relações 

entre atores públicos e privados no processo de implementação de uma política 

pública. Partiu-se do princípio de que uma política pública é um conjunto de 

decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou um grupo de atores, públicos e 

privados, políticos e sociais, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos 

meios necessários para solucionar um problema considerado público.  

Um dos meios mais utilizados para fins analíticos é olhar para a política pública 

como um processo, ou seja, como um conjunto de etapas ou fases por meio das 

quais a solução de um problema público flui de uma forma mais ou menos 

sequencial, formando o ciclo de políticas públicas. As fases mais comumente 

utilizadas para análise de política pública envolvem a identificação do problema, a 

definição da agenda, a elaboração ou formulação, a implementação e execução, o 

acompanhamento e a avaliação. A distinção de cada fase da política pública é vista 

como apropriada para fins de estudos, pois cada uma delas envolve diferentes tipos 

de atores, negociações, decisões e, portanto, diferentes ênfases de análise, embora 

se saiba que, na prática, as fases ou etapas se sobrepõem num processo dinâmico 

e interativo. 

Este trabalho teve como foco de análise a fase da implementação de políticas 

públicas. A implementação é vista como um processo no qual as intenções, 

construídas na fase de formulação da política, são convertidas em ações, ou seja, 

um processo que busca a realização concreta dos objetivos de uma política pública. 

Analisar a fase de implementação é particularmente importante e necessária diante 

do fato de que as políticas públicas são implementadas não somente através de 

agentes públicos, mas, cada vez de forma mais frequente, também por agentes não-

governamentais.  

A implementação quase nunca está a cargo de apenas um ator e nem sempre 

ocorre apenas no âmbito de uma organização, mas de um campo 

interorganizacional no qual há a participação de organizações públicas e privadas. 
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Nesse processo ocorre um conjunto de relações e interações entre os diversos 

atores envolvidos, cada qual com suas ideias e valores, interesses específicos, 

objetivos, estratégias, atividades, informações, recursos e normas institucionais. 

Cada vez de forma mais frequente atores privados vêm atuando na implementação 

de políticas públicas e apenas estudos mais recentes seguem explorando a 

existência dessa modalidade de agentes implementadores e adotando esse 

processo de relação e interação entre diferentes atores envolvidos na ação pública, 

como foco de análise. 

É justamente nesse contexto que esta pesquisa está inserida. Procura, de forma 

específica, olhar para a implementação enquanto um processo dinâmico de 

interações e relações entre atores implementadores e atores coordenadores e/ou 

formuladores da política pública, por meio dos valores, ideias, recursos e regras que 

os envolvem na política.  

Buscou-se analisar como as relações são estabelecidas na implementação de uma 

política pública que envolve atores públicos e privados. A política pública analisada 

foi a Política de Inclusão Financeira no Brasil, que é vista como o processo de 

efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas 

necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida (BCB, 2010). A busca da 

inclusão financeira é um fator essencial para a redução da desigualdade social, pois 

viabiliza o acesso à economia formal e, assim, contribui para o desenvolvimento 

econômico e social. 

Diante do exposto, pretendeu-se responder a seguinte pergunta: Como ocorre o 

processo de relação e interação entre as cooperativas de crédito e os gestores 

responsáveis pela Política Nacional de Inclusão Financeira no Brasil? A justificativa 

da escolha dessa pergunta consiste na importância em buscar compreender como 

se dão essas relações, uma vez que são atores não governamentais implementando 

uma política formulada e coordenada por atores governamentais. O estímulo se deu 

perante a complexidade das relações que poderiam surgir no ambiente dessa 

política.  
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Como objetos de estudo foram selecionados para a pesquisa dois grupos de atores. 

O primeiro grupo foi composto por três sistemas de cooperativas de crédito 

brasileiras, o Sicredi, o Sicoob e a Cresol, enquanto instituições financeiras privadas 

ou não governamentais, participando da implementação da política pública. O 

segundo grupo foi composto pelo Banco Central do Brasil, enquanto ator 

governamental formulador e coordenador da política, mas também pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, 

o Ministério da Fazenda, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário, por serem atores governamentais citados pelos 

entrevistados que representam as cooperativas de crédito, sendo atores com os 

quais também se relacionam perante a política de inclusão financeira.  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar a atuação das cooperativas de 

crédito, enquanto atores não estatais, no processo de implementação da Política 

Nacional de Inclusão Financeira, observando o processo de interação e as relações 

estabelecidas com atores estatais, gestores dessa política pública. Para atender tal 

objetivo, fizeram-se necessários: a) Descrever a Política Nacional de Inclusão 

Financeira; b) verificar o papel que as Cooperativas de Crédito representam na 

política pública de Inclusão Financeira e combate à pobreza, observando a 

importância da sua participação no processo de implementação; c) analisar como se 

relacionam as cooperativas de crédito e os formuladores/gestores da política em 

torno do conteúdo da política, das ideias, valores e interesses, dos recursos que 

mobilizam entre eles, bem como das normas institucionais que os envolvem na 

política; e d) analisar como se caracterizam tais interações e relações estabelecidas 

entre as cooperativas de crédito, enquanto atores não estatais atuando na 

implementação, e os demais atores estatais gestores da política nacional de 

inclusão financeira. 

Para atender aos objetivos da pesquisa, primeiramente foi feita uma revisão teórica 

dos pontos julgados importantes para o trabalho. A primeira seção discutiu sobre 

política pública, de acordo com a abordagem de diversos autores, sobre as 

tipologias identificadas e sobre o processo ou ciclo de políticas públicas e seus 

métodos de análise. Na segunda seção, foi abordado sobre o processo de 

implementação, como uma das fases da política pública, na qual este estudo foi 
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focado, bem como as suas abordagens de estudo. A importância de estudar essa 

fase se deve ao fato de muitos estudos focarem a formulação e muitos outros 

focarem os resultados das políticas públicas, sendo que, entre uma e outra, está a 

implementação, que consiste num processo longo de envolvimento de diversos 

atores e que envolve várias tomadas de decisões. A terceira seção abordou a 

atuação dos diversos atores na política pública, mas principalmente na fase de 

implementação, ressaltando o processo de interação e relação que se mantém 

nesse momento. 

Buscando atender aos objetivos específicos, foram desenvolvidas a quarta e a 

quinta seções. Na quarta seção foi feita uma descrição sobre a Política Nacional de 

Inclusão Financeira no Brasil, expondo o problema público que essa política visa 

enfrentar e as ações promovidas pelo Banco Central do Brasil no sentido de 

fomentar os diálogos e debates sobre o tema, juntamente com as instituições 

financeiras públicas e privadas.  

Viu-se que, embora as cooperativas de crédito já praticassem a inclusão financeira 

desde sua origem no Brasil, as discussões sobre inclusão financeira se iniciaram 

apenas a partir de 1995, com a criação do Conselho da Comunidade Solidária e se 

estendeu para seminários sobre o microcrédito em 2002 e para microfinanças, em 

2003. A partir de 2009 o Banco Central veio realizando fóruns anuais com o tema de 

inclusão financeira, envolvendo outras instituições financeiras, através dos quais 

foram realizados diagnósticos sobre inclusão financeira com publicação de relatórios 

anuais. Houve lançamento de livros e a entrada do Brasil para participação do 

debate internacional sobre inclusão financeira, no âmbito do G-20. O Banco Central 

do Brasil lançou a Parceria Nacional para Inclusão Financeira com a publicação, em 

2012, do Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional priorizando 

três linhas de ação (diagnóstico, regulação, educação e transparência), cujos 

resultados foram mostrados nos fóruns de 2012 a 2014.  Também foi criado nesse 

período o Índice de Inclusão Financeira e, em 2015, foi apresentado um relatório da 

evolução da inclusão financeira no Brasil, no período de 2010 a 2014, considerando 

o acesso, o uso e a qualidade.  
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Em 2016, o fórum passou a ser sobre a temática Cidadania Financeira. Toda a 

discussão sobre o processo de inclusão financeira veio com o objetivo de 

transformar o foco e o modo de operação das instituições financeiras, de forma que 

ofereça seus serviços a todas as camadas da população, permitindo o acesso da 

população mais excluída financeiramente a mecanismos que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento humano, social e econômico. 

Juntamente, também visa levar à educação financeira, pois esse é um fator muito 

importante para garantir a continuidade da inclusão no longo prazo. Nessa seção, 

ainda foi exposto sobre os atores envolvidos na política de inclusão financeira, 

colocando o Banco Central como o agente formulador e coordenador e ressaltando 

as cooperativas de crédito como um dos principais agentes implementadores. 

A quinta seção foi voltada para as cooperativas de crédito e sua atuação na 

implementação da política de inclusão financeira no Brasil. Primeiramente, buscou-

se conceituar cooperativismo e realizou-se uma descrição da história do 

cooperativismo no Brasil, bem como da evolução das normatizações que regem 

suas atividades. Posteriormente, foram apresentados alguns resultados sobre a 

atuação das cooperativas de crédito na política de inclusão financeira no Brasil.  

O último relatório do Banco Central, de 2015, mostrou que houve um expressivo 

crescimento de 2010 para 2014 na quantidade de pontos de atendimentos das 

cooperativas de crédito (30%) e também no volume de microcrédito concedido 

(128%), sendo superior a do Sistema Financeiro Nacional. Das 132 instituições que 

operavam microcrédito em 2014, a maioria era cooperativa de crédito (74,2%), o que 

mostra a alta capilaridade dessas instituições de microfinanças. Assim, percebe-se 

que levar produtos e serviços financeiros às comunidades ou grupos de pessoas 

desassistidas pelas instituições financeiras convencionais está muito próximo dos 

princípios do cooperativismo de crédito. 

Na sexta seção foi exposto o modelo teórico de análise e a metodologia da 

pesquisa. O modelo teórico utilizado para análise da pesquisa se baseou no modelo 

de Subirats et al. (2012), que propõem uma análise com base em quatro elementos. 

Perante esse modelo, o conteúdo que constitui uma política pública, os atores com 

seus valores, ideias e interesses, os diferentes tipos de recursos que podem utilizar 
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e as regras institucionais exercem influência nas relações estabelecidas entre os 

atores, na fase de implementação da política pública. Para realização dessa análise, 

a coleta de dados se constituiu de pesquisa documental e de entrevistas 

semiestruturadas com os objetos de estudo. As entrevistas foram transcritas e uma 

análise de conteúdo foi feita utilizando o software Atlas Ti. 

A partir das entrevistas foi desenvolvida a seção sete, visando realizar uma análise, 

a partir do conteúdo exposto pelos entrevistados, sobre as relações estabelecidas 

entre as cooperativas de crédito e os agentes coordenadores da política de inclusão 

financeira, principalmente o Banco Central do Brasil.  

Com relação ao conteúdo da política, primeiro elemento de análise, pôde-se 

perceber que influencia diretamente as relações estabelecidas entre os atores, pois 

existe um consenso entre eles sobre o problema público a ser enfrentado, sobre o 

grupo-objetivo e sobre as formas possíveis de intervenções. O que não ocorre 

dentro dessa política é a existência de atos formais, ou seja, a política de inclusão 

financeira não estabelece um plano formal de ação, nem atos de implementação e 

nem acordos políticos administrativos para a sua implementação. Ela atua em forma 

de parceria com as instituições financeiras, motivando e incentivando a promoção da 

inclusão financeira da população através de diálogos e debates constantes.  

Os valores, ideias, interesses e responsabilidades dos atores entrevistados, 

segundo elemento de análise, também influenciam de forma direta nas suas 

relações. Tanto as cooperativas como os atores governamentais entrevistados 

reconhecem o papel e a importância das cooperativas para a inclusão financeira, 

diante da capacidade que elas têm de levarem seus serviços e a educação 

financeira a lugares menos assistidos. As cooperativas de crédito fazem seu papel 

de inclusão por si só, pelos seus valores e princípios cooperativistas, pelos 

interesses que seus cooperados possuem em estar presentes e atender as camadas 

mais pobres da população, como sendo uma solução para o problema financeiro de 

uma determinada localidade.  

Quanto aos recursos, terceiro elemento de análise, alguns pontos podem influenciar 

as relações entre os entrevistados fortemente e outros não muito. Os recursos 
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humanos e patrimoniais são totalmente de responsabilidade das cooperativas de 

crédito, não havendo intervenção dos atores governamentais. Nos recursos 

econômicos, um ponto que envolve negociação é sobre a remuneração para as 

cooperativas poderem operar os programas e cobrir seus custos, uma vez que as 

taxas de juros praticadas nos programas já são pré-estabelecidas pelos ministérios 

setoriais que coordenam os programas. Já os recursos cognitivos e de confiança 

influenciam fortemente as relações entre os entrevistados, pois a estrutura 

organizacional existente permite trocas constantes de informações e é mantido um 

diálogo aberto para que as cooperativas de crédito possam expor suas opiniões e 

também responder questionamentos, tanto por parte do Banco Central quanto dos 

ministérios que se relacionam. 

No que diz respeito às regras institucionais, quarto elemento de análise, foi possível 

perceber a existência de forte influência nas relações e interações, principalmente 

das cooperativas de crédito com Banco Central. O Banco Central vem acatando 

muitas das demandas das cooperativas no sentido de fortalecer o segmento por 

meio das normativas. Com isso, vem trabalhando de forma conjunta para que as 

regulamentações sejam elaboradas da melhor forma possível, adotando a prática da 

consulta pública. Todos os regulamentos que envolvem as cooperativas têm sido 

debatidos previamente com o setor e, posteriormente, dentro das equipes técnicas 

do Banco Central, de forma que sejam publicados de comum acordo. Esse processo 

gera confiança e segurança para o segmento cooperativista perante o mercado, uma 

vez que participa da formulação das próprias regras que o regem. 

Assim, pode-se concluir que existem autonomia e interdependência nas decisões 

dos atores entrevistados, que eles mantêm relações informais e não hierárquicas, 

assim como possuem liberdade na atuação, perante a política de inclusão financeira. 

No entanto, as relações e interações estabelecidas realçam a interdependência 

entre as instituições entrevistadas, principalmente entre as cooperativas de crédito e 

Banco Central, no sentido da cooperação, do consenso, da reflexão e de fortes laços 

interinstitucionais. Pode-se dizer que esses atores possuem interesses e valores 

comuns perante a política e tentam resolver o problema coletivo de uma maneira 

não hierárquica. A atuação das cooperativas se destaca pelo fato da inclusão 

financeira fazer parte dos seus próprios princípios cooperativistas. 
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Com isso, pode-se afirmar que este trabalho atingiu seus objetivos gerais e 

específicos e respondeu à pergunta de pesquisa formulada. Para isso, foi necessário 

entender a dinâmica da política em foco, que tem como uma de suas características 

ser implantada também por atores privados, que possuem alto grau de autonomia. 

Algumas dificuldades surgiram durante a pesquisa e merecem ser ressaltadas. Em 

decorrência dos implementadores da política de inclusão financeira serem 

instituições financeiras reguladas formalmente pelo Banco Central, perante o 

Sistema Financeiro Nacional, as relações se misturam e são, muitas vezes, difíceis 

de serem separadas ou analisadas de forma isolada.  

O que deve ser esclarecido é que as relações entre o Banco Central e as 

cooperativas de crédito se mantêm sobre duas perspectivas. Uma delas se deve ao 

fato de serem instituições reguladas pelo banco central e a outra pelo fato de 

atuarem na política de inclusão financeira. O fato da imposição firme de regras e do 

exercício da autoridade legal do Banco Central, perante seu papel de regulador e 

supervisor para com as cooperativas, poderia caracterizar um modelo top-down de 

implementar política pública. No entanto, em função da busca por articulação com os 

implementadores (dentre os quais as cooperativas de crédito) e por promoção de 

reflexões e incentivos para inclusão financeira, a atuação do Banco Central 

normalmente se aproxima do modelo bottom-up perante essa política. E é 

justamente essa última perspectiva que se mostrou mais adequada para analisar a 

implementação da política de inclusão financeira promovida pelo Banco Central do 

Brasil.  

Cabe também mencionar que o envolvimento e a articulação entre os atores na 

implementação de políticas pública são aspectos ainda pouco investigados do ponto 

de vista teórico, e que não existe uma metodologia específica para análise, o que 

trouxe algumas limitações para essa pesquisa. Na tentativa de uma visão ampla, 

esse trabalho elencou uma variedade grande de elementos para analisar as 

relações entre os atores e, talvez, isso tenha gerado uma superficialidade do ponto 

de vista analítico. A lente utilizada pela análise, sendo os quatro elementos 

propostos por Subirats, et al. (2012), talvez não tenha dado abertura para que os 

conflitos pudessem ser ressaltados. Uma análise por outra lente ou a utilização de 

uma abordagem mais crítica talvez pudesse mostrar os conflitos envolvidos nas 
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relações entre esses atores perante a política de inclusão financeira. Outra limitação 

da pesquisa está relacionada aos atores entrevistados. Todos os atores 

entrevistados, tanto os do setor cooperativista como os atores governamentais, 

estão de certa forma, envolvidos com o processo de inclusão financeira no Brasil. 

Isso pode ter gerado uma visão enviesada ou parcial da política, na qual apenas os 

pontos positivos foram ressaltados pelos entrevistados. Os aspectos negativos, os 

pontos críticos e os conflitos, que certamente existem como em qualquer política, 

não foram mencionados pelos entrevistados. 

Porém, o trabalho abre espaço para estudos futuros. Estudos podem ser realizados 

de forma mais específica, focando um ou alguns elementos, apenas, de forma que 

os conflitos apareçam. Podem ser realizados também mediante a percepção de 

outros atores, tanto do setor cooperativista como governamentais. Os gerentes de 

crédito das cooperativas, por exemplo, podem conseguir demonstrar os problemas 

existentes na operacionalização ou na viabilização do crédito aos seus associados, 

e assim estudos realizados em níveis hierárquicos diferentes dentro da instituição se 

mostram relevantes. Atores governamentais de outros setores do Banco Central do 

Brasil também podem ter visões diferentes sobre a inclusão financeira, pois como 

mencionaram alguns atores do setor cooperativista e também do Banco Central, 

existe uma nova geração (“uma molecada”) dentro do Banco Central que está mais 

preocupada com a inclusão financeira, e essa geração pode ter sido a entrevistada 

nessa pesquisa. 

Da mesma forma que estudos mais específicos podem trazer visões diferentes da 

obtida nessa pesquisa, estudos mais amplos também podem ser realizados e 

gerarem resultados interessantes. Um estudo comparativo das relações 

estabelecidas entre o Banco Central e outras instituições financeiras 

implementadoras, como as oscips, bancos públicos e privados, SCMEPPs, também 

poderiam resultar em análises que demonstrem diferenças na forma como se dão 

essas relações perante a política de inclusão financeira. 

Assim, uma série de outros estudos pode surgir a partir desse trabalho, e podem 

apresentar uma grande diversidade de resultados importantes que possam contribuir 

para o aprimoramento da política de inclusão financeira, uma vez que essa política é 
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uma política ainda inacabada e que está em constante transformação, em busca da 

redução da exclusão financeira no Brasil.  
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ANEXO 01: ROTEIRO DE ENTREVISTA - Setor cooperativi sta 

 

Descrição do entrevistado 

Cooperativa: 

Entrevistado: 

Cargo/Função:  

Tempo de atuação no cargo: 

Tempo de atuação na cooperativa: 

 

(1) Conteúdo da política 
 

a) Qual é a percepção da cooperativa sobre a Política de Inclusão Financeira, o 
problema público a ser enfrentado e os grupos-objetivos? 

b) A cooperativa esteve presente nas discussões iniciais sobre a Inclusão 
Financeira no Brasil? 

c) Quais são os programas públicos ou ações que considera voltados a Inclusão 
Financeira? 

d) Quem são os atores que participam dessa política e quais papéis 
desempenham? 

e) Conhece a existência de um Plano de Ação e de um Ato de Implementação que 
norteiam as decisões e atividades perante a política? 
 

(2) Atores 
 

a) Quais são os valores, as idéias e interesses da cooperativa perante a Política de 
Inclusão Financeira? 

b) Qual é o papel das cooperativas de crédito perante a Política de Inclusão 
Financeira? A cooperativa se considerada um agente implementador? 

c) Quais são os programas que participam e os produtos ou serviços que a 
cooperativa oferece que considera ser voltados a Inclusão Financeira? 

d) Quais são as responsabilidades da cooperativa nessa política e qual o grau de 
autonomia sobre suas decisões? 

e) Com quais atores governamentais a cooperativa se relaciona perante a Política 
de Inclusão Financeira? 
 

(3) Recursos 
a) Com relação aos recursos humanos: existem capacitações, treinamentos ou 

alguma orientação formal, por parte da cooperativa ou de órgãos estatais, para a 
atuação dos funcionários nas atividades relacionadas à Política de Inclusão 
Financeira e seus programas? Como são feitos? 
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b) Com relação aos recursos econômicos: existem remunerações, incentivos ou 
benefícios financeiros concedidos à cooperativa para que atue na Política de 
Inclusão Financeira e seus programas? E quanto aos custos de operação e 
inadimplência? Como são negociados esses recursos? 

c) Quanto aos recursos cognitivos: existem trocas de informações entre 
cooperativas e governo sobre assuntos relacionados a inclusão financeira (como 
informações sobre regiões não atendidas, desempenho na política, resultados, 
melhorias, por exemplo)? Como ocorrem?  

d) Quanto aos recursos relacionais: a estrutura organizacional da cooperativa 
contribui para sua atuação na Política de Inclusão Financeira e seus programas? 
De que forma? A cooperativa participa de alguma rede de interação com demais 
atores da Política de Inclusão Financeira? Como se caracterizam as relações 
das cooperativas com os demais atores? 

e) Quanto aos recursos de confiança: existe um consenso sobre os objetivos da 
política, forma de execução e sobre a participação das cooperativas na Política 
de Inclusão Financeira? 

f) Quanto aos recursos patrimoniais: como ocorrem os investimentos na infra-
estrutura voltada à inclusão financeira (como os investimentos em postos de 
atendimento, correspondes bancários, agências em regiões menos 
favorecidas)? Há alguma participação do governo ou os investimentos são feitos 
com recursos da cooperativa? Como se dão essas negociações? 
 

(4) Regras Institucionais 
a) Existem regras institucionais formais (juridicamente formalizada), que a 

cooperativa deve seguir para atuar e permanecer na Política de Inclusão 
Financeira? Tais regras são negociadas previamente? 

b) Quais são as instituições governamentais que regulam a participação das 
cooperativas na Política de Inclusão Financeira? 

c) Existem regras informais acordadas entre as cooperativas e os atores 
governamentais perante a Política de Inclusão Financeira? 

d) Após evolução das regulamentações do cooperativismo de crédito no decorrer 
dos anos (bancos cooperativos, livre admissão, correspondentes) considera que 
as cooperativas se tornaram mais ou menos inclusivas? Acredita que elas se 
tornaram mais parecidas com bancos? 
 

(5) Perguntas Finais: Relações e interações 
a) Como a cooperativa considera ser sua relação com os demais atores 

governamentais perante a Política de Inclusão Financeira? Como ocorrem tais 
relações e de que forma são estabelecidas? 

b) Existem conflitos entre a cooperativa e os atores governamentais perante 
Política de Inclusão Financeira? Quais? Como são solucionados? 

c) Como a cooperativa considera seu desempenho perante a Política de Inclusão 
Financeira e quais são as perspectivas para o futuro? 

d) Há algo mais que considera importante ser mencionado? 
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ANEXO 02: ROTEIRO DE ENTREVISTA – Atores Governamen tais 

 

Descrição do entrevistado 

Órgão Público: 

Entrevistado: 

Cargo/Função:  

Tempo de atuação: 

 

(3) Conteúdo da política 
 

f) Qual é a percepção sobre a Política de Inclusão Financeira, o problema público 
a ser enfrentado e os grupos-objetivos? 

g) Esteve presente nas discussões iniciais sobre a Inclusão Financeira no Brasil? 
h) Quais são os programas públicos ou ações que considera ser voltados a 

Inclusão Financeira? 
i) Quem são os atores que participam dessa política e quais papéis 

desempenham? 
j) Conhece a existência de um Plano de Ação e de um Ato de Implementação que 

norteiam as decisões e atividades perante a política? 
 

(4) Atores 
 

f) Quais são os valores, as idéias e interesses perante a Política de Inclusão 
Financeira? 

g) Qual é o papel desse órgão perante a Política de Inclusão Financeira? Quais 
são os programas que oferecem voltados a Inclusão Financeira? 

h) Quais são as responsabilidades desse órgão na política de inclusão financeira e 
qual o grau de autonomia sobre as decisões? 

i) As cooperativas são consideradas agentes implementadores de tais programas?  
j) Quais são os mecanismos para as cooperativas participarem dos programas? E 

quais são os mecanismos para fiscalização, monitoramento e controle da 
atuação das cooperativas? 
 

(6) Recursos 
g) Com relação aos recursos humanos: existem capacitações, treinamentos, apoio 

técnico ou alguma orientação formal, oferecidas por esse órgão para a atuação 
das cooperativas nas atividades relacionadas à Política de Inclusão Financeira e 
seus programas? Como são feitos? 

h) Com relação aos recursos econômicos: existem remunerações, incentivos ou 
benefícios financeiros concedidos por esse órgão às cooperativas para que 
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atuem na Política de Inclusão Financeira e seus programas? E quanto aos 
custos de operação e inadimplência? Como são negociados esses recursos? 

i) Quanto aos recursos cognitivos: existem trocas de informações entre esse órgão 
e as cooperativas sobre assuntos relacionados à inclusão financeira (como 
informações sobre regiões não atendidas, desempenho na política, resultados, 
melhorias, por exemplo)? Como ocorrem?  

j) Quanto aos recursos relacionais: a estrutura organizacional desse órgão e da 
cooperativa contribui para a atuação na Política de Inclusão Financeira e seus 
programas? De que forma? Esse órgão participa de alguma rede de interação 
com demais atores da Política de Inclusão Financeira? Como se caracterizam as 
relações desse órgão com as cooperativas de crédito? 

k) Quanto aos recursos de confiança: existe um consenso sobre os objetivos da 
política, forma de execução e sobre a participação das cooperativas na Política 
de Inclusão Financeira? 

l) Quanto aos recursos patrimoniais: como ocorrem os investimentos na infra-
estrutura voltada à inclusão financeira (como os investimentos em postos de 
atendimento, correspondes bancários, agências em regiões menos 
favorecidas)? Há alguma participação desse órgão nos investimentos são feitos 
com recursos da cooperativa? Como se dão essas negociações? 
 

(7) Regras Institucionais 
e) Existem regras institucionais formais (juridicamente formalizada) por parte desse 

órgão, que a cooperativa deve seguir para atuar e permanecer na Política de 
Inclusão Financeira? Tais regras são negociadas previamente? 

f) Existem regras informais acordadas entre esse órgão e as cooperativas perante 
a Política de Inclusão Financeira? 

g) Após evolução das regulamentações do cooperativismo de crédito no decorrer 
dos anos (bancos cooperativos, livre admissão, correspondentes) considera que 
as cooperativas se tornaram mais ou menos inclusivas? Acredita que elas se 
tornaram mais parecidas com bancos? 
 

(8) Perguntas Finais: Relações e interações 
e) Como considera ser a relação desse órgão com as cooperativas de crédito 

perante a Política de Inclusão Financeira? Como ocorrem tais relações e de que 
forma são estabelecidas? 

f) Existem conflitos entre esse órgão e as cooperativas de crédito perante a 
Política de Inclusão Financeira? Quais? Como são solucionados? 

g) Como considera ser o desempenho das cooperativas de crédito perante a 
Política de Inclusão Financeira e quais são as perspectivas para o futuro? 

h) Há algo mais que considera importante ser mencionado? 

 

 

 

 


