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RESUMO 

 

Objetivo – O estudo teve focou em compreender a relevância que o crédito coopera-

tivo tem – e teve – no desenvolvimento econômico local do estado de São Paulo, 

utilizando, sempre, como parâmetro comparativo a região italiana da Lombardia. A 

opção por esta comparação se pauta nas semelhanças econômicas e sociais entre 

ambas as regiões, as quais representam, para seus respectivos países, os motores 

econômicos, caracterizadas pela alta quantidade de riqueza produzida, bem como 

seus centros financeiros; a convergência do capital nacional e internacional, no Brasil, 

se dá em São Paulo e, na Itália, na Lombardia. 

Método – Utilizou-se o método qualitativo, pautado na pesquisa documental, isto é, 

em uma revisão da literatura disponível sobre o tema – nacional e internacional – bem 

como na coleta de dados estatísticos. 

Resultados – Observou-se que, para a realidade paulista, as instituições de crédito 

cooperativo não apresentam uma relevância para o desenvolvimento econômico local 

do estado, tendo em vista o baixo número de associados e de movimentações finan-

ceiras. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa foi a falta de estudos realizados, até 

então, com o intuito de identificar os motivos sociais e culturais da baixa adesão do 

setor produtivo paulista às instituições de crédito cooperativo. 

Contribuições práticas – Através dos resultados observados, os policy makers pau-

listas podem, em parceria com os agentes econômicos e a sociedade civil, planejar e 

implementar políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico local do 

estado e de suas regiões, utilizando as instituições de crédito cooperativo como ele-

mentos chave para o incremento da produção e dos índices de qualidade de vida da 

população. 

Contribuições sociais – Os resultados observados contribuem para a compreensão 

da importância das instituições de crédito cooperativo no desenvolvimento das comu-

nidades locais (analisando o contexto lombarda). 



 
Originalidade – Até o presente momento, este é o primeiro estudo que analisa, de 

modo comparado, as realidades do setor do crédito cooperativo paulista e lombarda. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico Local. Políticas Públicas de Desenvol-

vimento. Crédito Cooperativo. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/ Artigo original. 

  



 
ABSTRACT 

 

Objective –The research focused on understanding the importance the cooperative 

credit has – and had – on the local economic development of the state of São Paulo. 

It was used, always, as a comparative parameter the Italian region of Lombardia. This 

comparison was chosen because of its various social and economic similarities; both 

the regions represent, to their respective countries, their economic cores, character-

ized by the high levels of wealth produced, as well their financial centers; the conver-

gence of national and international capitals, in Brazil, occurs in São Paulo, while, in 

Italy, occurs in Lombardia. 

Method – The qualitative method was used, based on documentary research and lit-

erature review – both national and international –. Data analysis was also used to give 

the research more accuracy. 

Findings – It was observed that the cooperative credit institutions do not represent 

any relevance to São Paulo’s local economic development by identifying the low num-

ber of associated persons and financial transactions made by those institutions. 

Research limitations – The main limitation of this research is the lack of studies about 

the motives behind the low engagement of the productive sector, in São Paulo, to the 

cooperative financial sector, its social and cultural reasons. 

Practical implications – From the results observed, the policy makers can project and 

implement public policies, in partnership with the economic agents and the civil society, 

aiming the state’s – and its regions – local economic development by using the coop-

erative financial institutions as key elements to increase the production and the social 

indicators. 

Social implications – By analyzing the results, the importance of the cooperative fi-

nancial institutions to the local communities can be verified (using the Lombardy’s 

framework). 



 
Originality – Until this moment, this research is the first study made, analyzing and 

contrasting the cooperative financial institutions in São Paulo and in Lombardy. 

 

Keywords: Local Economic Development. Public Policies for the Local Economic De-

velopment. Cooperative Credit. 

Paper category: Master’s thesis/ Research paper  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A relação entre capital, recursos e desenvolvimento não é nenhuma novidade. 

O modelo de produção capitalista firmou-se, com sucesso, porque, contribuiu com a 

expansão da produção de bens e serviços, resultando no considerável aumento da 

riqueza, como nunca antes visto. As instituições de crédito, portanto, figuravam como 

as mais estratégicas para a promoção do desenvolvimento das nações. Em grande 

parte do século XIX, os grandes bancos ingleses e franceses forneciam crédito a di-

versos governos, ao redor do globo. 

Neste contexto, caracterizado pela busca de um desenvolvimento econômico 

pautado na massificação da produção, determinadas parcelas da população ficavam 

marginalizadas economicamente, como era o caso dos pequenos artesãos e produ-

tores rurais. Surgem, então, as instituições de crédito cooperativo, as quais visavam, 

entre outros pontos, fornecer capital às suas respectivas comunidades locais, preen-

chendo a lacuna deixada pelos grandes bancos. 

As cooperativas de crédito, bem como todo o movimento cooperativista, come-

çaram, portanto, a colocar em xeque o modelo de desenvolvimento que acontecia na 

Europa, do século XIX, ao apresentar uma alternativa – ainda que, em muitos casos, 

não ideologicamente avessa ao capitalismo –. 

Como sabe-se, desde seu surgimento, o modelo de produção capitalista sofreu 

com constantes crises – grandes e pequenas –, causadas por inúmeros motivos. Re-

centemente, a Itália e o Brasil estão buscando se recuperar de seus respectivos perí-

odos de recessão econômica. A primeira foi atingida pelas crises do Subprime (2008-

2009) e do Débito Soberano (2012-2013); já o segundo vive a pior recessão de sua 

história, causada, majoritariamente, por uma cominação de fatores como a desacele-

ração da economia chinesa, a queda no preço das principais commodities, falta de 

confiança dos mercados com a estabilidade fiscal e encolhimento da produção indus-

trial. 
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Neste cenário, o debate sobre a importância do desenvolvimento econômico 

local (DEL) vem retornando com força. Conforme o Banco Mundial1, o propósito deste 

modelo é fortalecer a capacidade econômica de uma determinada localidade/região, 

melhorando o futuro econômico e a qualidade de vida dos moradores. Configura-se 

por ser um processo no qual os setores governamentais e privados (inclui-se, aqui, o 

chamado “terceiro setor”) se juntam para criar melhores condições de crescimento 

social e econômico. 

  

                                            
1 De acordo com a definição estabelecida em seu website: The purpose of local economic development (LED) is 
to build up the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. It is a 
process by which public, business and nongovernmental sectors partners work collectively to create better condi-
tions for economic growth and employment generation. Fonte:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TO-
PICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20185186~me-
nuPK:399161~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139,00.html (acesso set. 2017). 
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2. PROPOSTA DE TRABALHO 

 

A presente seção discorrerá sobre a situação-problema que orientou a pes-

quisa, o objetivo geral – bem como os específicos –, o método utilizado e, por fim, a 

estrutura da pesquisa. 

 

2.1. Problema de pesquisa 

 

Toda pesquisa inicia com a definição da situação problema, ou seja, a questão 

que o trabalho científico busca responder. De acordo com Thiry-Cherques (2014) “o 

problema é uma questão proposta para que se lhe dê uma solução. É uma situação 

negativa ou de carência que o projeto irá superar.” (THIRY-CHERQUES, 2014, p. 44). 

O autor continua dizendo que “o importante aqui é atentar para o fato de que um pro-

blema não é a ausência de uma solução, mas um estado negativo existente” (THIRY-

CHERQUES, 2014, p. 49). 

Como ver-se-á de modo mais profundo, a pesquisa tratará sobre a dinâmica 

entre crédito cooperativo, comunidades locais, resultados regionais e desenvolvi-

mento econômico. O recorte geográfico do objeto é o estado de São Paulo, o qual 

será comparado com a região da Lombardia (Itália). 

Assim sendo, o problema definido para a presente dissertação é: Qual a rele-

vância do crédito cooperativo para o desenvolvimento econômico local no estado de 

São Paulo, em comparação com a região da Lombardia? 

 

 

 



18 

 

2.2. Justificativa e objetivos 

 

A relação entre capital, recursos e desenvolvimento não é nenhuma novidade. 

O modelo de produção capitalista se estabeleceu com sucesso porque, indubitavel-

mente, contribuiu com a expansão da produção de bens e serviços, o que, conse-

quentemente, resultou em um aumento da riqueza. No século XVIII, Adam Smith 

(1988) descreveu esta dinâmica de modo muito didático, quando disse: 

 

No momento em que o patrimônio ou capital se acumulou nas mãos 
de pessoas particulares, algumas delas naturalmente empregarão 
esse capital para contratar pessoas laboriosas, fornecendo-lhes maté-
rias-primas e subsistência a fim de auferir lucro com a venda do traba-
lho dessas pessoas ou com aquilo que este trabalho acrescenta ao 
valor desses materiais. Ao trocar-se o produto acabado por dinheiro 
ou por trabalho, ou por outros bens, além do que pode ser suficiente 
para pagar o preço dos materiais e os salários dos trabalhadores, de-
verá resultar algo para pagar os lucros do empresário, pelo seu traba-
lho e pelo risco que ele assume ao empreender esse negócio. (ADAM 
SMITH, 1988, p. 49). 

 

Entretanto, o mundo contemporâneo possui complexidades contextuais muito 

diferentes das vividas pelo pensador escocês. Um exemplo é o próprio debate sobre 

desenvolvimento econômico local, um conceito trabalhado pela literatura e que en-

volve, além da própria produção de riqueza material, um avanço social das comuni-

dades, seja através de níveis de satisfação, de qualidade de vida etc. 

A relação Brasil – Itália é caracterizada por inegáveis similaridades econômi-

cas, sociais, culturais e políticas. Como visto anteriormente, a pesquisa abordará a 

relação entre crédito cooperativo e desenvolvimento econômico local, comparando o 

estado de São Paulo com a região da Lombardia. 

Optou-se pela seleção de ambas as regiões por alguns motivos. O primeiro 

deles é a quantidade de dados disponíveis, em diversos institutos de estatística – go-

vernamentais e não governamentais; o segundo motivo é a presença de importantes 
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microssistemas dentro de ambas as regiões, os quais dão, ao contexto global, as res-

pectivas competitividades pelas quais ambas as economias são caracterizadas; o ter-

ceiro motivo são as agudas similaridades proporcionais, das quais se destacam: As 

duas regiões apresentam as maiores participações nos Produtos Internos Brutos de 

seus respectivos países (≅ 32% e 21%, respectivamente)2, bem como os maiores 

PIBs per capita3 (≅ US$ 14.000 e 43.700, respectivamente)4; seus respectivos índices 

de desenvolvimento humano são similares5; e ambas são consideradas os centros 

financeiros de seus respectivos países, possuindo duas importantes bolsas de valores 

(BM&F Bovespa e la Borsa Italiana). Entretanto, no modelo de desenvolvimento local 

lombarda, o crédito cooperativo desempenhou – e ainda desempenha, como será 

visto – um papel de destaque. 

Neste sentido, o estudo justifica-se pela importância acadêmica de analisar a 

dinâmica atual entre o setor de crédito cooperativo e o desenvolvimento econômico 

local do estado de São Paulo, tendo como referência comparativa o cenário lombarda. 

Já por sua vez, o objetivo geral deste trabalho acadêmico é identificar a rele-

vância do crédito cooperativo para o desenvolvimento econômico local paulista. E 

para atender tal proposta, os objetivos específicos propostos são: 

 Compreender o que são as instituições de crédito cooperativo e seus 

respectivos contextos, tanto no Brasil quanto na Itália; 

 Colher elementos para embasar a discussão, teórica e prática, sobre o 

setor creditício cooperativo no estado de São Paulo e na região da Lombardia; 

 Elaborar um diagnóstico referente à dinâmica entre o crédito cooperativo 

e o desenvolvimento econômico local em São Paulo e na Lombardia; 

 

                                            
2 Dados obtidos nos sites http://www.investe.sp.gov.br/por-que-sp/economia-diversificada/pib/ e http://www.union-
camerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/conti-economici (ambos acessados em set. 2017). 
3 Exclui-se desta análise o PIB per capita do Distrito Federal. 
4 Dados obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (acessado em set. 2017) e no relatório 
elaborado pelo Projeto Éupolis Lombardia – Rapporto Lombardia 2017. 
5 De acordo com dados de 2007. 

http://www.investe.sp.gov.br/por-que-sp/economia-diversificada/pib/
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/conti-economici
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/conti-economici
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2.3. Método de pesquisa 

 

Utilizou-se, na presente Dissertação, o método qualitativo, pautado na pesquisa 

documental, isto é, em uma revisão da literatura disponível sobre o tema – nacional e 

internacional – bem como na coleta de dados estatísticos. Conforme aponta Godoy 

(1995): 

 

A palavra “documentos”, neste caso, deve ser entendida de uma forma 
ampla, incluindo os materiais escritos (como, por exemplo, jornais, re-
vistas, diários, obras literárias, científicas e técnicas, cartas, memoran-
dos, relatórios), as estatísticas (que produzem um registro ordenado e 
regular de vários aspectos da vida de determinada sociedade) e os 
elementos iconográficos (como, por exemplo, sinais, grafismos, ima-
gens, fotografias, filmes). (GODOY, 1995, p. 21-22). 

 

Assim sendo, recorreu-se à consulta de obras literárias, artigos científicos – em 

português, inglês e italiano – publicados em livros e periódicos, nacionais e internaci-

onais e visitas a websites. Além disso, foram coletados dados macroeconômicos e 

estatísticos, já trabalhados, disponibilizados por organizações internacionais (Organi-

zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OCDE], Banco Mundial, 

Organização das Nações Unidas [ONU-PNUD], Fundo Monetário Internacional [FMI 

etc.]), organizações da administração pública (direta e indireta) brasileira e paulista 

(Banco Central do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], Fundo 

Garantidor do Cooperativismo de Crédito [FGCoop], Secretaria da Fazenda do Estado 

de São Paulo, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados [SEADE] etc.), orga-

nizações da administração pública (direta e indireta) italiana e lombarda (Banca d’Ita-

lia, Istituto Nazionale di Statistica, Federazione Italiana delle Banche di Credito Coo-

perativo – Casse Rurali ed Artigiane [Federcasse] etc.), bem como organizações do 

terceiro setor, de cunho acadêmico. 

O material recolhido foi sendo estudado de modo comparativo, a fim de que, no 

final desta Dissertação, tenha-se o diagnóstico correto que demonstre a relação entre 
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as instituições de crédito cooperativo, no estado de São Paulo, e seu desenvolvimento 

econômico local, em comparação com a experiência da Lombardia. 

Faz-se importante esclarecer que o presente estudo utiliza o método de estudo 

comparativo porque ambas as regiões apresentam importantes similaridades, no to-

cante ao papel econômico e social desempenhado em seus respectivos países. To-

davia, esclarece-se que a comparação é feita com base em uma proporcionalidade e 

bom senso, isto é, considera-se a existência de grandes diferenças contextuais. 

 

2.4. Estrutura da Dissertação 

 

Buscou-se estruturar a pesquisa de modo que houvesse as contextualizações 

necessárias para a análise dos dados e informações, relevantes ao tema central. As-

sim sendo, optou-se pela seguinte divisão: 

 Parte introdutória; 

 Contextualização histórica das instituições de crédito cooperativo; 

 Referencial teórico; 

 Exposição dos dados coletados; 

 Análise e discussão dos dados coletados; 

 Conclusões; 

 Recomendações; 

 Referências bibliográficas. 

Passa-se, portanto, à compreensão da contextualização histórica das institui-

ções de crédito cooperativo. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO COOPE-

RATIVO 

 

O século XIX deve ser compreendido como um século de rupturas e constru-

ções; comportou dentro de si as Eras das Revoluções e do Capital6, alcunhas dadas 

às duas metades, pelo historiador britânico Eric J. E. Hobsbawm, na série de livros de 

sua autoria. Foi o período da História Ocidental que colheu os resultados diretos das 

revoluções Americana, Francesa e Industrial, as quais consolidaram o modelo de pro-

dução capitalista, contribuíram com a expansão dos valores democráticos e colabora-

ram com a concepção de novas ideias. 

Na década seguinte ao final das Guerras Napoleônicas (1803-1815), as econo-

mias europeias mais industrializadas eram justamente a Inglaterra e a França, ambas 

com setores creditícios bastante avançados, representados por grandes bancos co-

merciais como, por exemplo, as instituições Rothschild. Muitos governos europeus, 

bem como grandes companhias, buscavam o crédito nesses grandes bancos, que 

possuíam escritórios nas principais cidades do continente. A título de exemplo, como 

demonstra Polsi (1996), a Casa Rothschild, antes da Unificação Italiana, se tornou o 

banco dos reinos das Duas Sicílias, de Sardenha e dos Estados Papais. 

O acesso ao crédito, todavia, ainda era algo muito distante das massas operá-

rias urbanas, dos trabalhadores rurais, dos pequenos empresários e dos artesãos. Um 

exemplo disso foi a primeira grande experiência cooperativa, ocorrida na cidade in-

glesa de Rochdale, em 1844. Segundo Fairbairn (1994), a cidade passava por um 

período de aguda dificuldade econômica causada pela perda de mercado do seu prin-

cipal produto, a flanela. Um dos principais resultados daquela contração econômica 

foi a queda do poder aquisitivo dos trabalhadores do setor, o que, consequentemente, 

resultou num cenário de subsistência extremamente crítico. Este quadro de escassez 

fez com que um grupo de 28 (vinte e oito) tecelões se cotizassem e formassem The 

                                            
6 Série de livros, de autoria do historiador, composta por quatro obras: A Era das Revoluções (1789-1848); A Era 
do Capital (1848-1875); A Era dos Impérios (1875-1914) e A Era dos Extremos: O Breve Século XX (1914-1991), 
publicados, no Brasil, pela Editora Paz e Terra. 
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Rochdale Society of Equitable Pioneers, uma cooperativa de consumo que comercia-

lizava artigos de primeira necessidade, na comunidade, a preços competitivos e que 

recompensava seus cooperados com dividendos. Conforme aponta Fairbairn (1994): 

 

Co-operative housing, worker co-operatives, even collective agricul-
tural co-operatives, can all look back to the original Rochdale plan for 
inspiration, for they were all pieces of the Pioneers’ vision. In 1844 
these pieces were not separate, for consumer co-operation had not yet 
become split from producer co-operation, nor one sector from another, 
to the degree that has become common in the twentieth century. The 
Rochdale Pioneers conceived in one association of what would now 
make a multisectoral co-operative movement. The complementary half 
of this multisectoral vision is that it was a localized vision: integrated 
co-operation within a geographically compact community. (FAIR-
BAIRN, 1994, p. 6). 

 

Pode-se, portanto, afirmar que a primeira grande e bem-sucedida experiência 

cooperativa foi concebida em uma circunstância de profunda adversidade, mas que 

resultou em inegáveis benefícios à comunidade e aos próprios cooperados. Assim 

como na Inglaterra, muitos outros lugares do continente estavam passando por situa-

ções similares. 

Em relação às cooperativas de crédito, destacam-se dois casos, berços deste 

tipo de instituição: O alemão e o italiano. 

 

3.1. O caso alemão 

 

A raiz do crédito cooperativo europeu está na Alemanha. Se o cooperativismo, 

como um todo, tem início na Inglaterra, em 1844, os bancos cooperativos têm início 

na Prússia, pré-Unificação, em 1855, com Hermann Schulze-Delitzsch. 
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Antes de aprofundar a evolução do crédito cooperativo na Alemanha, é impor-

tante ter em mente que, além da tradicional rede bancária/creditícia, havia no conti-

nente a figura dos bancos de depósito, criados em 1778 na cidade de Hamburgo – die 

Hamburger Ersparungskasse –, sempre atrelados às instituições locais de caridade e 

geridos, em alguns casos, pela Igreja. Entretanto, de modo geral, as instituições finan-

ceiras estavam sempre ao alcance de grandes comerciantes, empresários e aristo-

cratas, enquanto que os pequenos produtores, trabalhadores urbanos e do campo 

muitas das vezes recorriam, segundo Polsi (1996), às lojas locais de penhores ou a 

empréstimos pessoais, os quais, em grande medida, eram em termos desfavoráveis. 

De acordo com Colombo (2011), o debate alemão sobre a cooperação de cré-

dito surge de uma reflexão teórica muito avançada sobre os modelos sociais de de-

senvolvimento, bem como uma certa experiência política e econômica mais prática, 

fruto de uma história muito particular daquele país. Sabe-se que a Alemanha só surge 

como nação em 1871. A tradição política e cultural de inúmeras comunidades autôno-

mas – die Burgen – influenciou muito a concepção das instituições de crédito coope-

rativo7. 

Schulze-Delitzsch, em 1855, apresentou o texto legal base para a criação dos 

bancos populares. Colombo (2011) destaca que o político alemão tinha como objetivo 

principal apoiar as classes operárias urbanas, operando, em paralelo, com as coope-

rativas de consumo. O foco inicial, portanto, era o crédito voltado para o consumo. 

Todavia, com o amadurecimento – e sucesso – da experiência, Schulze-Delitzsch am-

pliou o crédito para as pequenas e médias empresas manufatureiras e comerciais. 

Em seus bancos populares, Schulze-Delitzsch adotou um importante elemento 

das cooperativas de consumo – originado na experiência de Rochdale –, o conceito 

de “governança democrática”, chamada por Colombo (2011) de “democracia econô-

mica”. Tratava-se da organização no modelo “one man, one vote” dos cooperados. 

Outra importante característica foi a imprescindibilidade de uma quota mínima de ca-

pital para se tornar membro do banco popular. 

                                            
7 Colombo (2011) destaca que Schulze-Delitzsch e Friedrich W. Raiffeisen eram políticos, sendo o primeiro mem-
bro da Assembleia Nacional e o segundo prefeito de um vilarejo. 
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De acordo com Colombo (2011), para Schulze-Delitzsch, a cobrança desta 

quota de participação tinha um caráter pedagógico, isto é, se o cooperado desejasse 

crédito na instituição, ele deveria mostrar que era capaz de economizar. O político 

alemão desejava criar, portanto, uma instituição que provesse crédito e que possu-

ísse, também, uma natureza previdenciária. 

O contraponto filosófico à ideia dos bancos populares veio do precursor da so-

cialdemocracia alemã, Ferdinand Lassalle, que criticava o empréstimo visando o lucro. 

Para o jurista socialista, não era concebível “liberalizar” o conceito do cooperativismo, 

principalmente quando se tratava de um dos motores do modelo capitalista: o crédito. 

É importante lembrar que, até então, o cooperativismo sempre buscou valorizar, colo-

car em primeiro lugar, o fator “trabalho” e a participação do cooperado nas decisões 

comunitárias, em detrimento do aporte de capital (ou de quotas, como valoriza Schu-

lze-Delitzsch em seus bancos populares). Todavia, crítica de Lassalle – bem mais 

filosófica do que prática – não conseguiu frear o sucesso dos bancos populares nos 

centros urbanos entre os operários, artesãos e pequenos e médios empresários. Co-

lombo (2011) aponta que em 1859 – isto é, quatro anos após a criação do modelo 

dessa instituição – já havia cerca de 200 unidades em todo país. 

Se a antítese filosófica veio de Lassalle, definitivamente, a antítese prática veio 

do prefeito do vilarejo de Heddesdorf, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, em 1864, quando 

funda a Associação de Crédito de Heddesdorf – der Heddesdorfer Darlehnskassen-

verein – voltada especificamente para os trabalhadores rurais daquela comunidade. 

Antes de se analisar o pensamento de Raiffeisen, é importante compreender seu 

background, que tanto influenciou a criação dessa segunda geração de bancos de 

crédito cooperativo. 

Raiffeisen adquiriu experiência em diversas administrações públicas locais, 

tendo sido prefeito de três vilarejos. Luterano fervoroso, acreditava no conceito de 

caridade cristã, o qual explora muito em seu pensamento social. Colombo (2011) 

aponta que a filosofia de Raiffeisen trazia um modo de agir – político, social e econo-

micamente – muito particular e de acordo com a realidade alemã, à época (sete anos 

antes da Unificação, um processo de construção da identidade tedesca). Tratava-se 

de pensar a organização social como interações espontâneas dentro da comunidade, 

autônoma e constituída dentro de um território específico – o principal elemento de 
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identidade comunitária –. Seria no âmbito comunitário que os cidadãos, movidos pela 

caridade cristã, tomariam ações para ajudar uns aos outros e, em última análise, con-

tribuir com o desenvolvimento da comunidade. Como sustenta Colombo (2011), a vi-

são que surgia, como Raiffeisen, era a possibilidade de o self-help ser muito mais do 

que um conjunto de interesses privados, mas sim uma prática de ajuda mútua, recí-

proca, e voluntária. Era um projeto de sociedade, como aponta o autor, “de baixo para 

cima”, o que afastava, consequentemente, a necessidade da presença do Estado, um 

ente distante da vida das pessoas. 

Os bancos Raiffeisen eram caracterizados, originalmente, por serem coopera-

tivas de crédito, vinculadas a um determinado território, voltadas para os trabalhado-

res rurais. Não havia a preocupação com o ganho individual, o lucro individual, dos 

cooperados. Como Colombo (2011), o sistema pensado por Raiffeisen tinha as trocas 

assimétricas, a solidariedade e a caridade como princípios basilares. 

E este é o ponto crítico que diferencia os bancos populares, de Schulze-Deli-

tzsch, das cooperativas de crédito rural, de Raiffeisen. O primeiro focava nas classes 

urbanas; buscava inserir as classes de trabalhadores urbanos no “progresso” do mer-

cado financeiro, não se importando com o campo, o interior, que representava o 

“atraso” econômico prussiano/alemão. Em contrapartida, o segundo focou especifica-

mente em colocar à disposição dos trabalhadores rurais um sistema de ajuda, cuja 

força era extraída do elo entre comunidade e território, algo muito “provinciano” para 

Schulze-Delitzsch, porém imprescindível para Raiffeisen. 

Apesar das diferenças práticas e filosóficas, ambas as instituições possuíam 

como ponto fundamental a responsabilidade solidária e ilimitada dos cooperados8. 

Analisados as duas gerações do crédito cooperativo alemão, passa-se à aná-

lise do italiano. 

 

                                            
8 Caso a instituição enfrentasse problemas de solvência, todos os cooperados responderiam com seus bens até 
o problema ser sanado. 
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3.2. O caso italiano 

 

O contexto sócio-político italiano sempre foi muito similar ao alemão. Desde o 

século X, ambas as regiões sofreram com uma intensa fragmentação política, a qual 

influenciou diversos aspectos culturais, sociais e econômicos. 

Conforme aponta Polsi (1996), até a terceira década do século XIX, a economia 

da Península Itálica era, basicamente, pautada em produtos agrícolas, matérias pri-

mas e semimanufaturadas, como a seda. O setor industrial era bem pequeno e o fi-

nanceiro bastante arcaico. Os grandes portos eram os centros de intermediação fi-

nanceira, nos quais os grandes produtores, comerciantes e industriais realizavam 

suas transações. A oferta de crédito era basicamente fornecida por grandes grupos 

internacionais, principalmente franceses e ingleses. 

Polsi (1996) aponta que, no final das Guerras Napoleônicas, não havia bancos 

comerciais nos Estados italianos. As instituições formais que existiam eram os tradi-

cionais bancos públicos localizados nas cidades de Napoli, Roma, Siena e Turino, 

cujos recursos, na maioria dos casos, estavam exauridos por conta das exigências 

financeiras dos vários governos que passaram entre 1797 e 1815. 

O sistema bancário italiano começou a ser levemente incrementado com a “im-

portação” dos bancos de depósito9, instituições que estavam atreladas à caridade. 

Com o tempo, entretanto, muitos escritórios foram sendo abertos, especialmente na 

Lombardia, atraindo o interesse das classes altas e médias urbanas cujos depósitos 

fizeram com que o patrimônio dessas instituições aumentasse consideravelmente, as 

dando a capacidade de desenvoltura no mercado financeiro italiano, financiando go-

vernos locais e oferecendo outros serviços. Segundo Polsi (1996), ao longo do século 

XIX, os bancos de depósito foram os maiores coletores de poupanças privadas10, o 

que contribuiu com a gradual transformação em bancos “completos”. 

                                            
9 De acordo com Polsi (1996), os dois primeiros bancos de depósito criados, na Itália, foram em Venezia (1822) e 
em Milano (1823). 
10 Ainda de acordo com Polsi (1996), os bancos de depósito foram extremamente importantes para difundir cultu-
ralmente a importância da poupança. 
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Neste cenário, o mercado financeiro era, ainda, uma realidade distante para as 

classes trabalhadoras urbanas e rurais. Na prática, os trabalhadores urbanos, quando 

precisavam de crédito, recorriam – como mostra Polsi (1996) – às lojas de penhores 

locais ou a empréstimos pessoais, os quais eram caracterizados por possuírem juros 

altíssimos (“usuriosos”); enquanto que os trabalhadores rurais apelavam para os Monti 

Frumentari, instituições que emprestavam sementes para os agricultores que não ti-

vessem condições de comprá-las. 

O crédito cooperativo na Itália começa dois anos após a Unificação Italiana, em 

Milano. Luigi Luzzatti, inspirado por Hermann Schulze-Delitzsch, buscando aproximar 

do mercado financeiro as massas urbanas, fundou o primeiro dos bancos populares 

italianos, a Banca Popolare di Milano. 

O economista italiano buscou adaptar a ideia do político alemão, de modo que 

as novas instituições fossem atraentes para o público alvo que buscava: pequenos 

empresários, comerciantes, proprietários de terra – membros da classe média urbana 

italiana –. Conforme explica Colombo (2011), Luzzatti desejava adaptar seu banco ao 

“espírito individualista da gente latina”, tomando, desta forma, duas importantes me-

didas: a) garantindo a distribuição dos eventuais lucros aos sócios; b) retirando a res-

ponsabilidade ilimitada e solidaria. 

Conforme aponta Polsi (1996), o sucesso dos bancos populares de Luzzatti foi 

perceptível. De 1864 a 1874, havia mais de 100 (cem) bancos populares espalhados 

pelo país, enquanto que o Banco Popular de Milano configurava entre os 10 (dez) 

maiores bancos italianos. 

Entretanto, Colombo (2011) mostra que todo esse desempenho trouxe consigo 

duras críticas ao modelo de Luzzatti. O movimento cooperativo italiano via os bancos 

populares como muito mais banco do que cooperativa. Segundo o autor, imputava-se 

aos bancos a falta de capacidade de enfrentar a forte crise financeira corrida com o 

crash da Bolsa de Viena, em 1873. 

Enquanto os bancos populares de Luzzatti se desenvolviam e sofriam com as 

críticas e com o crash, os trabalhadores rurais dos pequenos vilarejos continuavam 
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sem acesso ao mercado financeiro. Ciente desta situação, Leone Wollemborg, estu-

dioso do sistema de crédito cooperativo, em 1883, cria, assim como Luzzatti criou uma 

adaptação dos bancos de Schulze-Delitzsch, sua própria adaptação das associações 

de crédito cooperativo rural de Raiffeisen, as caixas rurais – le Casse Rurali –, tendo 

sido a primeira instalada em Loreggia. 

Wollemborg inovou ao exigir, como elemento imprescindível para a instalação 

e desenvolvimento das caixas rurais, a presença de uma das instituições mais antigas 

e importantes da Itália (e da Europa): O aparato religioso Igreja Católica, representado 

por suas paróquias locais. Ao trazê-las como componente insubstituível, o economista 

italiano compreendia, de forma bastante pragmática, que o sucesso e a credibilidade 

das caixas rurais dependiam do “poder” agregador do principal centro da vida comu-

nitária local, a paróquia. 

Wollemborg, portanto, trouxe, de modo ativo – isto é, ao envolver outra institui-

ção – a importância do senso de pertencimento à comunidade, utilizando este ele-

mento como a chave do sucesso. Como aponta Gatti (2008 apud Colombo 2011), o 

princípio de fraternidade cristã, o forte senso de pertencimento das pessoas às comu-

nidades e a hierarquia consolidada fizeram com que as caixas rurais fossem um ins-

trumento formidável de agregação social. 

Outro ponto que vale destacar, conforme aponta Colombo (2011), é o sistema 

particular de repartição dos eventuais lucros da instituição. Wollemborg idealizou uma 

repartição coletiva, ou seja, os ganhos não iriam para os cooperados, mas sim para a 

comunidade. 

No desenvolvimento do crédito cooperativo na Itália, há uma particularidade 

que deve ser destacada – e que será debatida, mas à frente, pela Dissertação –: O 

principal fator para o sucesso foi a dinâmica entre localização, valorização da vida 

comunitária e desconfiança de estruturas distantes da comunidade (poder central, ins-

tituições nacionais etc.). Ainda que no sistema alemão houvesse uma ideia de desen-

volvimento social muito forte, um debate sobre modelos de desenvolvimento econô-

mico, no sistema italiano fica claro o apego que as pessoas têm às comunidades. Ao 

falar sobre os bancos populares, Polsi (1996) diz: 
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A key element in this success was the particularism cultivated by co-
operative banks. Partners in a credit cooperative were all local inhabit-
ants, whereas usually the bank would not establish branches in other 
towns or villages. This reflected the attitudes of the Italian middle class, 
who were strongly attached to their home towns or villages and had 
little confidence in all (even political) institutions with a national scope. 
(POLSI, 1996, p. 127). 

 

Em relação às caixas rurais, foi apontado que “A Wollemborg il villagio (e quindi 

la parrocchia) era infatti indispensabile strumento su cui poggiare il localismo della 

propria cassa.” (COLOMBO, 2011, p. 31). 

Ainda sobre a interação entre as instituições de crédito cooperativo e a Igreja 

Católica, há um ponto que deve ser abordado, pela sua importância sociológica e cul-

tural, uma vez que serviu de grande impulso às Caixas Rurais e aos Bancos Popula-

res: a edição da encíclica Rerum Novarum, em 1891. Com este documento papal, a 

Igreja demonstrava seu entendimento sobre as relações entre o capital e o trabalho. 

Em certa análise, a encíclica representaria para o mundo católico o que a ética pro-

testante, apontada por Max Weber (1905), representou para o mundo protestante. 

Serviu, também, para retirar a imagem de “socialista” do movimento cooperativista. 

Atualmente, a estrutura normativa italiana referente aos bancos de crédito co-

operativo é pautada na Lei n.º 49/2016, que foi elaborada para dar mais segurança ao 

setor e aos cooperados. Importante lembrar que a Itália, desde 2008, vem passando 

por turbulências econômicas e, ainda, não recuperou seu desempenho pré-crise do 

Subprime. 

Faz-se importante destacar que a pesquisa fez o recorte do que considerou 

mais importante para explicar o surgimento do crédito cooperativo na Europa (e no 

mundo). Houve outros exemplos, como os modelos pensados por Alphonse Desjar-

dins (Canadá) e Wilhelm Haas (Alemanha), os quais, todavia, foram desconsiderados 

por terem sido modelos que não contribuíram tanto quanto os alemães e italianos. 

Tendo sido isto esclarecido e compreendido, passa-se, agora, ao breve histórico da 

experiência brasileira. 
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3.3. O caso brasileiro 

 

A evolução do crédito cooperativo, no Brasil, sempre esteve muito associada à 

normatização do setor financeiro pátrio, conforme demonstra Palhares (2004) ao tra-

çar a evolução a história do movimento no país. 

Segundo Pinheiro (2008), a primeira experiência brasileira, com crédito coope-

rativo, ocorreu em 1902, na cidade de Nova Petrópolis (RS) – caracterizada pelo alto 

índice de imigrantes alemães –, por meio do padre jesuíta Theodor Amstadt, que fun-

dou a Caixa de Economia e Empréstimos Amstad. A cooperativa era caracterizada 

por ter sido inspirada no modelo Raiffeisen, ou seja, focando nos trabalhadores rurais 

daquela comunidade específica. Há, entretanto, um detalhe muito interessante, que 

deve ser destacado: A Caixa dava uma pequena remuneração aos depositantes, algo 

incomum para instituições Raiffeisen – o que demonstra a importância da capacidade 

de adaptação às realidades locais que o crédito cooperativo tem –. 

A segunda instituição de crédito cooperativo fundada no país foi em Lajeado 

(RS), denominada Caixa de Empréstimos de Lajeado. Era inspirada no modelo dos 

bancos populares de Luzzatti, possuindo, exatamente, as mesmas características. 

Conforme descreve Pinheiro (2008), em setembro de 1912, foi fundada em 

Porto Alegre uma cooperativa central mista com seção de crédito, a União das Coo-

perativas Riograndense, de responsabilidade limitada, uma das primeiras cooperati-

vas centrais a operar com crédito no Brasil. Já no início da década de 20 do século 

XX, foi constituída, na cidade do Rio de Janeiro, a Federação dos Bancos Populares 

e Caixas Rurais do Brasil, a primeira federação de cooperativas de crédito do Brasil. 

Em setembro de 1925, foi constituída em Porto Alegre a Central das Caixas Rurais da 

União Popular do Estado do Rio Grande do Sul, também de responsabilidade limitada, 

sendo a primeira cooperativa central unicamente de crédito do Brasil. Um ponto que 

deve ser destacado, pois serviu de estímulo para a promoção da cultura do crédito 

cooperativo brasileiro, foi a participação de delegados brasileiros, com apoio da Igreja 
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Católica, em um Congresso Mariano, em Roma, onde os mesmos puderam estudar e 

ver de perto a experiência de sucesso italiana. 

Conforme apontado por Palhares (2004), o movimento do crédito cooperativo, 

no Brasil, sempre esteve muito atrelado à normatização do setor financeiro. Compre-

ender a dinâmica relacional entre o Estado brasileiro e este movimento é imprescin-

dível para avaliar os sucessos – ou insucessos – do setor. O autor define quatro fases: 

a) A fase da pré-regulamentação (1902-1938); b) a fase da regulamentação (1938-

1964); c) a fase do retrocesso (1964-1988); d) a fase da recuperação (1988-2005). 

De acordo com Palhares (2004), fase da pré-regulamentação é caracterizada 

por poucas menções, na legislação do período, ao cooperativismo e, consequente-

mente, sem nenhum tipo de política pública específica para este setor. Entretanto, o 

estudo considera importante destacar que, no período, houve importantes legislações 

que contribuíram com a expansão do crédito cooperativo, ainda que, de fato, não te-

nha havido um direcionamento específico dos governos da República Velha – sempre 

muito preocupados com a grande produção rural e industrial do eixo Minas Gerais – 

São Paulo. As legislações que se destacaram11 são, cronologicamente: a) o Decreto 

Legislativo 979 de 1903, o qual facultava aos agricultores e profissionais das indústrias 

rurais a organização de sindicatos (para a defesa dos interesses de classe) e a criação 

de caixas rurais de crédito para as categorias. Contudo, o decreto não especificava 

as normas de organização e funcionamento dessas instituições; b) o Decreto Legisla-

tivo 1.637 de 1907, o qual definia, do artigo 10 ao 25, os detalhes jurídicos específicos 

das cooperativas, inclusive as de crédito agrícola (artigo 23); c) o Decreto Legislativo 

22.239 de 1932, o qual deu regulamentação jurídica às instituições de crédito coope-

rativo, reconhecendo, inclusive, as diferenças entre os modelos (Raiffeisen, Luzzatti 

etc.). 

As experiências brasileiras, e especialmente as gaúchas, do início do século 

XX, podem ser consideradas um sucesso, principalmente pelas dificuldades socioe-

conômicas enfrentadas naquele período. Entretanto, cabe, aqui, destacar como a cul-

tura financeira e o senso de pertencimento é uma peça chave para a expansão das 

instituições de crédito cooperativo. De acordo com Pinheiro (2008), de 1902 a 1964 

                                            
11 Pinheiro (2008) cita, ao menos, três outras normas que influenciaram, de algum modo, a expansão do crédito 
cooperativo no Brasil. 
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surgiram, ainda, 66 (sessenta e seis) cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul, 

um número interessante, mas, ainda, muito reduzido se comparado, proporcional-

mente, com a taxa de crescimento da experiência italiana, por exemplo. É evidente 

que houve inúmeras particularidades macroeconômicas e políticas, as quais tornam a 

realidade de ambos os países bastante diferentes entre si. 

Para Palhares (2004), a fase da regulamentação (1938-1964) é caracterizada 

por uma atuação mais direcionada do governo do Estado Novo e da República de 

1946, os quais reconheceram a importância estratégica dessas instituições para o de-

senvolvimento do interior do país. Exemplo disso foi a criação, em 1943, da Caixa de 

Crédito Cooperativo, renomeada, pela Lei n.º 1.412 de 1951, de Banco Nacional de 

Crédito Cooperativo. Cabe, aqui, fazer uma observação de um fenômeno interes-

sante: A criação das cooperativas e, em especial, as de crédito, foi uma forma que as 

comunidades locais alemãs e italianas encontraram para sair da situação de “margi-

nalização financeira” que lhes era imposta; foi – e ainda é – um modelo de desenvol-

vimento bottom-up, orgânico, localizado em determinada comunidade. Portanto, a 

ideia de se criar um banco estatal12 voltado para o crédito cooperativo foi uma iniciativa 

excêntrica. 

A terceira, a fase do retrocesso (1964-1988), foi marcada pela estagnação do 

crescimento das instituições de crédito cooperativo e, posterior, declínio. Foram toma-

das inúmeras medidas13 as quais impuseram ao setor a perda da sua competitividade. 

A filosofia por trás do regime era de, no início, controlar a inflação e centralizar, nas 

instituições financeiras públicas, o crédito voltado para o desenvolvimento. 

                                            
12 Importante lembrar que a composição acionária do Banco Nacional de Crédito Cooperativo era de 40% do capital 
subscrito pelas cooperativas e os 60% da União. 
13 De acordo com informações obtidas no sítio “Portal do Cooperativismo Financeiro”, citam-se as medidas: A) em 
1964, a Lei n.º 4.595 equipara as cooperativas de crédito às demais instituições financeiras e transfere ao Banco 
Central do Brasil as atribuições do Ministério da Agricultura, no que concerne à autorização de funcionamento e 
fiscalização de cooperativas de crédito de qualquer tipo e cessão de crédito das cooperativas que a tenham. A lei 
prevê, também, que podem existir, apenas, dois tipos de cooperativas de crédito: as de crédito rural e as de crédito 
mútuo, formadas por empregados de uma mesma empresa, inibindo, assim, a criação de novas cooperativas do 
tipo Luzzatti; B) em 1965, a Resolução n.º 11 do Conselho Monetário Nacional (CMN) determina a extinção das 
atividades creditícias exercidas por sucursais, agências, filiais, departamentos, escritórios ou qualquer outra de-
pendência existente. Veda às cooperativas de crédito o uso da palavra “banco” em sua denominação. Torna a 
autorizar a constituição e o funcionamento de cooperativas de crédito, sob duas modalidades: 1) cooperativas de 
crédito de produção rural, voltada para o setor rural; 2) cooperativas de crédito com quadro social formado, unica-
mente, por empregados de uma determinada empresa ou entidade pública/privada; C) em 1966, a Resolução n.º 
15 estabelece que as cooperativas de crédito só podem captar depósitos à vista de seus associados. Estabelece, 
ainda, que é vedado deixar de distribuir eventuais sobras apuradas entre os associados. 
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A quarta fase, a da recuperação, a última descrita por Palhares (2004), relaci-

ona-se com o ambiente de liberdade gerado pelos princípios políticos, sociais e econô-

micos elencados no ordenamento constitucional brasileiro. Atualmente, segundo da-

dos do Banco Central do Brasil e do Relatório do Fundo Garantidor do Cooperativismo 

de Crédito (FGCoop), em 2016, havia 8.861.040 de cooperados14, vinculados a 1.025 

instituições cooperativas de crédito15. 

Tendo sido entendido a evolução do crédito cooperativo no Brasil, ter-se-á, 

mais à frente, uma visão geral do sistema de crédito cooperativo vigente no Brasil e 

na Itália. Agora, passa-se ao referencial teórico. 

  

                                            
14 Dados do Banco Central do Brasil, referentes ao ano de 2016. 
15 Dados do Banco Central do Brasil, referentes ao ano de 2017. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Inicialmente, para fins de padronização acadêmica, a pesquisa utiliza a defini-

ção dada pela Aliança Internacional Cooperativa (The International Cooperative Alli-

ance) para se referir ao conceito de instituição de crédito cooperativo: “An autonomous 

association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and 

cultural needs and aspirations through jointly-owned and democratically controlled en-

terprises”. Portanto, pode-se sustentar que as instituições de crédito cooperativo são 

uma espécie dentro do gênero cooperativismo. 

Discutir sobre crédito cooperativo implica, necessariamente, abordar diferentes 

– porém complementares – campos do estudo das Ciências Humanas. Importante ter 

em mente que este foi um fenômeno concebido em um momento de fortes contrações 

socioeconômicas, políticas e culturais – ainda mais tratando-se do crédito, do capital, 

um dos fundamentos do modelo econômico vigente –. Isto posto, pode-se dizer que 

há, ao menos, duas importantes dimensões que devem ser analisadas para uma me-

lhor compreensão do crédito cooperativo: a) a dimensão sócio-política e b) a dimensão 

econômica. 

 

4.1. A dimensão sócio-política 

 

Para se analisar mais profundamente o conceito de crédito cooperativo – e ban-

cos cooperativos –, faz-se importante compreender a dimensão sócio-política por trás 

dele. O primeiro ponto a ser destacado é a relação voluntária entre indivíduos e as 

instituições neste modelo socioeconômico. Nesta linha, destaca-se a complexidade 

do capital social, definido por Fukuyama (2000) como “an informal norm that promotes 

cooperation between two or more individuals”, o qual é elemento imprescindível para 

esta rede. 
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Como citado, anteriormente, as histórias italiana e alemã possuem pontos 

muito similares, definidos, basicamente, pela grande fragmentação política e social, 

que esses territórios possuíram, e pela unificação tardia. A grande autonomia dos en-

tes locais, representados pelas Comune e Burgen, contribuiu para desenvolver, ao 

longo dos séculos, nas suas respectivas populações, o senso de pertencimento, com-

ponente basilar do capital social; em miúdos, os cidadãos sentiam-se mais membros 

dessas pequenas comunidades políticas do que de um ente estatal propriamente dito. 

Exemplo disto é a grande desconfiança, apontada por Polsi (1996), nas estruturas 

distantes da comunidade (poder central, instituições nacionais etc.)16. 

Bobbio (1998) explica que as instituições cooperativas (e entre elas, natural-

mente, os bancos cooperativos) são uma espécie dentro do gênero de associações 

voluntárias. Inúmeros autores, como Tocqueville (1835), entendem tais associações 

como um importante passo que auxiliou a consolidação dos valores democráticos 

como, por exemplo, a noção de engajamento social. 

Pode-se dizer que há diversas espécies de associações voluntárias, como sin-

dicatos e associações comerciais, mas todas compartilham as mesmas características 

gerais destacadas por Bobbio (1998): 

 

As associações voluntárias consistem em grupos formais livremente 
constituídos, aos quais se tem acesso por própria escolha e que per-
seguem interesses mútuos e pessoais ou então escopos coletivos. O 
fundamento desta particular configuração de grupo social é sempre 
normativo, no sentido de que se trata de uma entidade organizada de 
indivíduos coligados entre si por um conjunto de regras reconhecidas 
e repartidas, que definem os fins, os poderes e os procedimentos dos 
participantes, com base em determinados modelos de comportamento 
oficialmente aprovados. (BOBBIO, 1998, p. 64). 

 

E continua: 

                                            
16 Ainda sobre este importante argumento, pode-se citar o trabalho desenvolvido por Putnam (1996), no qual o 
autor destaca as antigas raízes das associações cívicas italianas, diferenciando as particularidades históricas re-
ferentes ao Norte e ao Sul, bem como explicando como as instituições políticas foram, por séculos, sendo desen-
volvidas através da organização comunal. A cultura política daquele povo foi construída sobre os governos locais. 
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Para alcançar as próprias metas, qualquer associação voluntária deve 
garantir, através de uma série de incentivos e de gratificações, a par-
ticipação e a lealdade dos próprios sócios. Deve, além disso, possuir 
um sistema eficiente de comunicação interna e exercer um controle 
sobre as atividades desenvolvidas. (BOBBIO, 1998, p. 65). 

 

Como visto, os bancos cooperativos foram criados para preencher o espaço 

existente entre comunidade, capital e atividades econômicas; foram criados para se-

rem os intermediários financeiros daqueles que eram excluídos do sistema tradicional. 

Pode-se dizer, portanto, que as instituições financeiras cooperativas foram pensadas 

como uma resposta a uma situação particular enfrentada por muitos vilarejos e pe-

quenas cidades; uma resposta social através da qual comunidades se mobilizaram 

para criar uma nova instituição, sem nenhum tipo de interferência governamental. 

Ayadi, Llewellyn, Schmidt, Arbak & De Groen (2005) elencam sete característi-

cas comuns a todas as instituições de crédito cooperativo, as quais são: 

I – A maximização dos lucros não é o objetivo principal, tampouco exclusivo, 

dos bancos cooperativos; 

II – Os bancos cooperativos são propriedades de seus membros, os quais são, 

essencialmente, cidadãos ou empreendedores individuais; 

III – Governança horizontal no gerenciamento dos bancos; 

IV – Em geral, as quotas de participação não são comercializáveis; 

V – Em geral, a retenção dos lucros é a fonte exclusiva de capital; 

VI – Os bancos cooperativos, geralmente, são parte de uma rede com uma 

estrutura integrada, de cooperação vertical e horizontal; 

VII – Proximidade com os empreendedores e proprietários locais. 
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Todas as sete características costumam estar presentes nas instituições finan-

ceiras cooperativas; bem como todas são, objetivamente, a distensão de três princí-

pios norteadores: o territorialismo, a governança democrática e o mutualismo. 

Entende-se, como territorialismo, o princípio relacionado à circunscrição geo-

gráfica na qual a comunidade está localizada (e o banco cooperativo atua). Como visto 

anteriormente, quando o desenvolvimento local italiano ou alemão é estudado, a ideia 

de território significa muito mais do que a mera localização geográfica, englobando 

dimensões culturais e políticas, nas quais os indivíduos – e seu sentimento conjunto 

de pertencimento à determinada comunidade – compreendem a importância dessas 

instituições para suas regiões. Cita-se Bonomi (2011): 

 

(...)”territorio” è una parola che attraversa tutti gli strati e le dimensioni 
sopra elencate. Per la maggior parte di esse è innanzitutto il luogo 
dell’identità. Quello della comunità locale, del capitale sociale, della 
conscienza di luogo e del comune senso d’appartenenza. (BONOMI, 
2011, p. 39). 

 

E como aponta Pollice (2006): 

 

Identity and sense of belonging. This relationship represents probably 
the epitome of the virtuous interaction between territorial identity and 
local development. The sense of belonging glues the economic-territo-
rial system and drives local actors to choose (…) cooperative relation-
ships within the local sphere. (POLLICE, 2006, p. 114). 

 

Já a governança democrática/colaborativa é um termo utilizado por alguns au-

tores, como Ansell & Gash (2007)17, para descrever a relação entre as instituições e 

determinados grupos com interesses comuns, conforme apontado no trecho: 

                                            
17 ANSELL, C., GASH, A. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration 
Research and Theory Advance Access, v.18 (4), nov. 2007. 
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Over the last two decades, a new strategy of governing called ‘‘collab-
orative governance’’ has developed. This mode of governance brings 
multiple stakeholders together in common forums with public agencies 
to engage in consensus-oriented decision making. (ANSELL & GASH, 
2007, p. 534). 

 

 

Pode-se, portanto, adaptar este conceito para a realidade analisada, isto é, a 

relação entre os sócios (os cooperados, os stakeholders) e a instituição. Buscando 

uma definição mais precisa, a pesquisa adotará o conceito de autogestão, conside-

rado mais acurado para descrever este princípio, diretamente associado com os valo-

res democráticos difundidos no século XIX. Como Bobbio (1998) aponta, autogestão 

pode ser definida como: 

 

Por autogestão em sentido lato, se deve entender um sistema de or-
ganização das atividades sociais, desenvolvidas mediante a coopera-
ção de várias pessoas (atividades produtivas, serviços, atividades ad-
ministrativas), onde as decisões relativas à gerência são diretamente 
tomadas por quantos aí participam, com base na atribuição do poder 
decisório às coletividades definidas por cada uma das estruturas es-
pecíficas de atividade (empresa, escola, bairro, etc.). (BOBBIO, 1998, 
p. 74). 

 

Por fim, o princípio do mutualismo, que pode ser definido como um sistema no 

qual cada membro – iguais em direitos e em deveres – contribuem para os ganhos 

um dos outros. Este conceito foi originado no pensamento socioeconômico de Pierre-

Joseph Proudhon e sua ideia de democracia industrial, sendo pesadamente traba-

lhado associado às ideias de livre associação e de pertencimento à comunidade – ou 

seja, a comunidade local substitui o chão da fábrica –, cujos moradores contribuem 

com a melhoria. 
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De fato, há no pensamento proudhoniano uma elaboração filosófica sobre a 

Justiça, a qual abarca o regime de propriedade e, consequentemente, o mutualismo, 

conforme demonstra Rocha (2009)18: 

 

O regime de propriedade, para Proudhon, tal como estava organizado, 
começava a mostrar-se como um anacronismo; se os economistas 
clássicos estavam convencidos de que a propriedade era uma institui-
ção definitiva, as grandes ideias do século XIX eram as do relativo e 
de evolução: o regime proprietário era, portanto, um sistema em supe-
ração. (...) porém, a actividade produtiva é um acto colectivo, onde os 
trabalhadores são os agentes: é a teoria da força colectiva", que dá 
corpo colectivo à convergência de trabalhos particulares; nem a pro-
dução resulta duma actividade individual nem a cooperação das tare-
fas corresponde à mera soma dos trabalhos particulares. Assim, a 
união organizada e coerente dos esforços individuais origina uma pro-
dução que excede em muito a simples acumulação numérica das ho-
ras de trabalho fornecidas. (ROCHA, 2009, pp. 15-16) 

 

Tendo sido compreendida a dimensão sócio-política do crédito cooperativo, 

passa-se, agora, à econômica. 

 

4.2. A dimensão econômica 

 

Segundo Singer (2002), o cooperativismo é um conceito derivado da economia 

social, caracterizado pela propriedade coletiva e pela liberdade individual19. É interes-

sante observar como este conceito e, em especial, o de crédito cooperativo estão 

sempre atrelados ao desenvolvimento econômico e social de uma localidade. 

                                            
18 ROCHA, A. S. E. Proudhom e o Federalismo. Proudhon: No Bicentenário de seu Nascimento. Manuel Gama 

(org.). Centro de Estudos Lusíadas. Universidade do Minho. Braga. 2009. pp. 11-38. 
19 Faz-se importante destacar que o conceito de “propriedade coletiva” não deve ser confundido com a coletiviza-
ção dos meios de produção pensamento econômico marxista. O movimento cooperativista, ainda que tenha tido 
lideranças como Robert Owen – o qual, inclusive, não pode ser considerado um socialista ou um marxista –, não 
pode ser encarado como um movimento de antítese ao modelo de produção capitalista. Prova categórica desta 
argumentação é a própria ideia do gerenciamento dos ganhos dos cooperados. 
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Tenório (2007) reforça que o conceito de desenvolvimento local vai muito além 

do mero processo de enriquecimento financeiro de determinada região e de seus ha-

bitantes; é um processo que extrapola a mensuração econômica, envolvendo, por 

exemplo, fatores como a qualidade de vida daquela população. Swinburn, Goga & 

Murphy (2006)20 apontam que o desenvolvimento econômico local se pauta em: 

 

(...) construir a capacidade econômica de uma determinada área para 
melhorar sua perspectiva econômica e a qualidade de vida de todos. 
(...) um processo pelo qual os parceiros públicos, o setor empresarial 
e os não governamentais trabalham coletivamente para criar condi-
ções melhores de crescimento econômico e geração de empregos. 
(Swinburn, Goga & Murphy, 2006, p. 1). 

 

E ambas as abordagens estão muito bem associadas à dimensão sócio-política 

do crédito cooperativo, como visto há pouco. 

Entretanto, é inegável a importância que a mensuração econômica tem, quando 

se fala sobre crédito cooperativo. Ainda que as instituições tenham como foco a pro-

moção do bem-estar, do desenvolvimento dos cooperados, o crescimento econômico 

é importante, inclusive para a subsistência da própria cooperativa. 

Sobre a relação do desenvolvimento econômico, Schumpeter (1911) foi o pri-

meiro a estabelecer, teoricamente, uma relação direta entre crédito e desenvolvimento 

econômico em âmbito nacional, tendo seu trabalho revisitado por inúmeros autores. 

Studart (1993), em seus estudos, aponta que a existência de um sistema bancário – 

ainda que pouco desenvolvido – tende a dinamizar muito mais a atividade econômica, 

se comparado com a simples acumulação de poupança; neste ponto, o estudo empí-

rico realizado por King & Levine (1993) concluiu que altos níveis de desenvolvimento 

financeiro estão positivamente associados com o desenvolvimento econômico de 80 

países estudados, de 1960 a 1989. 

                                            
20 Conceito adotado pelo Banco Mundial, conforme verificado no website: http://web.worldbank.org/WBSITE/EX-
TERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,mnuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~the-
SitePK:341139,00.html (acesso set. 2017). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,mnuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,mnuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,mnuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
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Guiso, Sapienza & Zingales (2004) e Alessandrini, Papi & Zazzaro (2003) de-

monstraram, em seus respectivos estudos, a importância das instituições financeiras 

locais no desenvolvimento econômico local, especialmente pelo elemento da confi-

ança que passam para os pequenos e médios empreendedores. Diversos outros es-

tudos apontam na mesma direção, inclusive demonstrando que os bancos cooperati-

vos ocupam um espaço importante, no mercado financeiro, em momentos de crise, 

como o realizado por Di Colli & Girardi (2012). Neste artigo, os autores demonstraram, 

através de métodos econométricos, o papel anticíclico dos bancos cooperativos itali-

anos, no cenário da crise de 2008 (crise do Subprime). Comprovou-se que as institui-

ções financeiras tradicionais sofreram o fenômeno do credit crunch21, deixando uma 

lacuna creditícia em aberto, preenchida prontamente pelo sistema de crédito coope-

rativo italiano. 

Ainda sobre os empréstimos feitos pelos bancos cooperativos, em sua tese de 

doutorado, Greatti (2017) aponta o estudo realizados por Annibal & Koyama (2011)22, 

no qual os autores verificaram que as taxas de juros cobradas em cooperativas de 

crédito são, em média, significativamente menores que as das instituições bancárias 

tradicionais, uma diferença representada por quase 50%. 

Outro importante dado a ser analisado, ainda na dimensão econômica, é a ca-

pacidade de capilaridade das instituições de crédito cooperativo. Segundo dados do 

Banco Central do Brasil23, em 2014, 4,5% dos municípios brasileiros não havia acesso 

ao sistema financeiro e quase 2% eram atendidos só por cooperativas de crédito. De-

monstra-se, portanto, que quando o mercado tradicional demonstra desinteresse por 

determinada região ou segmento, há um campo fértil para as instituições de crédito 

cooperativo. 

Reconhecido o aspecto econômico do crédito cooperativo, passa-se, agora, 

para a compreensão dos sistemas de crédito cooperativo vigentes no Brasil e na Itália. 

                                            
21 Usando a literatura, os autores descreveram este fenômeno como uma redução repentina da oferta de crédito, 
independente da taxa de juros; uma aguda contração na oferta de crédito que ocorreu, segundo dados do Banco 
Central italiano (Banca d’Italia), nas duas crises que o país enfrentou (2008 e 2012), forçando o fechamento de 
centenas de agências bancarias no país. 
22 GREATTI, Ligia. As cooperativas de crédito e a implementação da política de inclusão financeira no Brasil. 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação Getúlio Vargas. 2017. p. 136. 
23 Banco Central do Brasil apud GREATTI, Ligia. As cooperativas de crédito e a implementação da política de 
inclusão financeira no Brasil. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação Getúlio Vargas. 

2017. p. 158. 
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4.3. O sistema de crédito cooperativo vigente 

 

Desde o século XIX, as instituições de crédito cooperativo foram se adaptando 

às realidades econômicas impostas pelo cenário global. Em determinado ponto da 

história, legislações detalhadas foram elaboradas, criando instituições bastante espe-

cíficas, com o intuito de garantir ao sistema de crédito cooperativo uma robustez para 

enfrentar eventuais crises, mas sem perder as características fundamentais, já obser-

vadas. Um excelente exemplo são os bancos populares italianos (bancos Luzzatti), os 

quais são reconhecidos, pela legislação atual, como cooperativos, apesar de possuí-

rem particularidades que os diferenciam dos bancos cooperativos e caixas rurais. 

Ver-se-á, portanto, o contexto vigente, tanto no Brasil quanto na Itália. 

 

4.3.1. No Brasil 

 

A Lei Complementar n.º 130 de 2009 regula, no Brasil, o Sistema Nacional de 

Crédito Cooperativo, composto pelas instituições de crédito cooperativo, nos seus 

mais variados graus24, e pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 

(FGCoop), criado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.284 de 2013 

Há, ainda, a figura dos bancos cooperativos, regulados pela Resolução do Con-

selho Monetário Nacional n.º 2.788 de 2000, os quais são instituições bancárias co-

merciais ou múltiplas constituídas, obrigatoriamente, com uma carteira comercial. A 

                                            
24 No movimento cooperativo – e, por consequência, no crédito cooperativo – há três categorias: a) cooperativa 
singular ou de 1º grau, composta de, no mínimo, 20 (vinte) cooperados, voltada à prestação de serviços direta-
mente aos mesmos; b) cooperativa central, federação ou de 2º grau, composta de, no mínimo, três cooperativas 
singulares, voltada à organização dos serviços prestados pelas filiadas; c) confederação ou cooperativa de 3º grau, 
composta de, no mínimo, três federações, voltada à defesa dos interesses das federações, padronização dos 
procedimentos, supervisão financeira entre outros. 
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principal diferença é que o controle acionário majoritário devem ser as cooperativas 

centrais. 

Conforme dados recentes do Banco Central do Brasil25, há, atualmente, no Bra-

sil 1.025 instituições de crédito cooperativo, as quais, em 1,9% dos municípios brasi-

leiros, representam o único intermediário financeiro, distribuídas da seguinte forma no 

Gráfico 1: 

 

 

Gráfico 1: Quantidade de sedes de Cooperativas de Crédito por Unidade Federativa. 

Fonte: Banco Central do Brasil (2017) (elaborado pelo Autor). 

 

São mais de 5.600 de unidades de atendimento26, voltados para 8.861.040 as-

sociados, em todo o país, movimentando mais de R$ 86 bilhões em operações de 

crédito, segundo os últimos dados do FGCoop. Se forem incluídos os bancos coope-

rativos, a cifra para operações de crédito aumenta para R$ 109 bilhões, algo em torno 

                                            
25 Agosto de 2017. 
26 Em relação aos números apresentados, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo possui mais unidades de 
atendimento do que os quatro maiores bancos comerciais brasileiros (Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Caixa 
Econômica Federal). Uma explicação para este fenômeno é o recente processo de racionalização pelo qual os 
grandes bancos vêm passando, o que fez com que as principais instituições fechassem algumas agências, como 
ocorreu com o Itaú, que fechou 271 (duzentos e setenta e uma) agências. 
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de 3,42% do total do Sistema Financeiro Nacional, conforme visto no Quadro 1 abaixo, 

elaborada com base em dados do Banco Central do Brasil, referentes ao ano de 2016: 

 

 

 

 

 

Quotas de Mercado das principais Instituições Financeiras brasileiras* 

Instituição 
Financeira 

Depósitos 

(R$ mil) 

% Depósi-
tos 

Operações de 
Crédito 

(R$ mil) 

% Operações de 
Crédito 

Caixa Eco-
nômica Fe-

deral 
513.098.225 24,02% 696.727.941 21,79% 

Banco do 
Brasil 

447.949.127 20,97% 622.312.167 19,46% 

Itaú 369.390.258 17,29% 440.538.388 13,78% 

Bradesco 235.821.329 11,04% 344.946.899 10,79% 

Santander 146.962.603 6,88% 212.803.654 6,66% 

Instituições 
de Crédito 

Cooperativo 
141.876.258 6,64% 109.254.405 3,43% 

Safra 12.588.744 0,59% 42.865.462 1,34% 

Citibank 19.374.446 0,91% 13.988.425 0,44% 

Banrisul 42.782.849 2% 27.150.479 0,85% 

Banco do 
Nordeste 

10.607.320 0,5% 12.373.958 0,39% 

Total do 
Sistema Fi-

nanceiro 
Nacional 

2.136.563.602 - 3.197.491.576 - 

Quadro 1: Quotas de Mercado das Instituições Financeiras brasileiras. 
Fonte: Banco Central do Brasil (2016) e Portal do Cooperativismo Financeiro (2017) (elaborado pelo Autor). 

 

Tendo sido observado o contexto geral do crédito cooperativo, no Brasil, passa-

se ao italiano. 
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4.3.2. Na Itália 

 

A Itália viu-se balançada, nos últimos dez anos, por duas fortes crises27, as 

quais, segundo a OCDE, implicaram uma queda de 10% no PIB per capta, ficando 

nos níveis de 1997. Este contexto influenciou muito o mercado financeiro italiano e as 

políticas públicas traçadas, pelo governo central, os quais, em conjunto, buscaram dar 

mais estabilidade e proteção ao setor creditício. 

Como exemplo disto, houve, no setor do crédito cooperativo, uma reforma, im-

plementada pela Lei n.º 49/2016. A nova legislação instituiu algumas importantes me-

didas, focadas na manutenção da robustez financeira e administrativa do setor, como 

a criação de um grupo supervisor (capogruppo), o qual gerencia um fundo de socorro 

para as instituições que, eventualmente, necessitarem, além de aumentar o número 

mínimo de cooperados para a criação de uma cooperativa de crédito. 

Na Itália, de acordo com a legislação vigente, há três tipos de instituições de 

crédito cooperativo: A) os bancos populares; B) os bancos cooperativos; C) as caixas 

rurais e artesanais; todas, genericamente, definidas como sociedades cooperativas 

por ação e de responsabilidade limitada (società cooperativa per azioni a responsabi-

lità limitata)28. 

Excluindo-se os bancos populares, segundo dados elaborados pela Feder-

casse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed 

Artigiane), existem, atualmente, 313 (trezentos e treze) instituições de crédito coope-

rativo e mais de 4.200 (quatro mil e duzentos) pontos de atendimento, em todo o país. 

São 1.200.000 cooperados e mais de 6 milhões de clientes destas instituições. Em 

6,5% dos municípios italianos, os bancos cooperativos são os únicos intermediários 

financeiros. Tal valor demonstra a evidência empírica, apontada em muitos estudos, 

                                            
27 Crise do subprime (2008-2009) e a Crise da Dívida Soberana (2012-2013). 
28 Testo Unico Bancario de 01/09/1993: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Ban-
cario.pdf (acesso em set. 2017). 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
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da importância que estas instituições possuem para o desenvolvimento econômico 

local italiano. 

Tendo sido exposto o contexto global do crédito cooperativo italiano, passa-se, 

agora, à análise dos dados coletados, referentes às instituições de crédito cooperativo 

no estado de São Paulo e na região da Lombardia. 

 

Indicadores Brasil Itália 

N.º total de cooperativas 
de crédito 

1.025 313 

N.º total de unidades de 
atendimento 

5.600 4.200 

N.º total de associados 8.861.040 1.200.000 

% de Municípios que pos-
suem as cooperativas de 
crédito como único inter-

mediário financeiro 

1,9% 6,5% 

Quadro 2: Indicadores comparativos dos sistemas de crédito cooperativo vigentes no Brasil e na Itália. 
Fonte: Banco Central do Brasil (2016), Portal do Cooperativismo Financeiro (2017) e Banca d’Italia (2016) (elabo-
rado pelo Autor). 
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5. DADOS COLETADOS 

 

5.1. Características socioeconômicas 

 

Como apontado, a pesquisa busca compreender a relevância do crédito coo-

perativo no desenvolvimento local do estado de São Paulo, tendo como comparação 

a região da Lombardia (Itália). Para que este objetivo seja alcançado, faz-se impor-

tante, em um primeiro momento, identificar as similaridades sociais e econômicas de 

ambas as regiões. 

 

5.1.1. Lombardia 

 

Nos últimos nove anos, a Itália enfrentou duas grandes crises (Subprime e Dí-

vida Soberana), as quais comprometeram, gravemente, o cenário macroeconômico 

do país e resultaram em quatro PIBs (reais) negativos, conforme observar-se-á no 

Gráfico 2. Mesmo diante de tais dificuldades, a economia italiana é a quarta mais ro-

busta, de toda Europa29, possuindo um amplo parque industrial, conforme demons-

tram Brugnoli & Fachin (2001), e caracterizada, especialmente, como apontam Ales-

sandrini, Papi & Zazzaro (2004), por um grande número de pequenas e médias em-

presas; aliás, segundo dados da European Commission’s Joint Research Center 

(JRC), em 2014 havia, aproximadamente, 3.718.236 de micro, pequenas e médias 

empresas, em todo o país, as quais empregavam cerca de 11.516.365 de pessoas – 

um valor 12% acima da média europeia –. 

                                            
29Segundo dados encontrados no website do Fundo Monetário Internacional: http://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weo-
rept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962
%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964
%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172
%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926
%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a= (acesso set. 2017). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2015&ey=2016&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C946%2C137%2C962%2C911%2C122%2C912%2C181%2C913%2C124%2C921%2C943%2C963%2C918%2C138%2C142%2C964%2C182%2C960%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C135%2C942%2C939%2C936%2C961%2C172%2C132%2C184%2C915%2C134%2C174%2C144%2C146%2C944%2C176%2C178%2C186%2C136%2C926%2C112%2C941&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
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O cenário social e econômico da Lombardia é extremamente afinado com o 

italiano. Sendo a região mais rica, sentiu com força os impactos de ambas as crises. 

De acordo com dados fornecidos pela Banca d’Italia, de 2009 a 2013, o PIB da região 

sofreu uma queda acentuada, causada pelos três anos de contrações, acumulando 

uma depreciação de 5,9%, em relação a 2008 – o que representa uma queda de 1,2% 

por ano –. 

 

 

Gráfico 2: Série histórica do Produto Interno Bruto italiano - % de crescimento 
Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2017) (elaborado pelo Autor) 

 

Naturalmente, os efeitos das crises afetaram muito a Lombardia e seus 10 mi-

lhões de habitantes. O PIB per capita, por exemplo, segundo dados apresentados pelo 

Rapporto Lombardia 201730, ainda não retornou aos níveis pré-crises. Um importante 

exemplo é o setor manufatureiro, responsável por empregar quase 26% da mão-de-

obra da região – ainda que represente apenas 9,9% das atividades econômicas lom-

bardas –, que teve, em 2015, uma queda de 10% do seu valor, se comparado com 

antes das crises31. No entanto, conforme indicado pelo relatório da Banca d’Italia32, 

                                            
30 “Nell’ultimo decennio la crescita in Italia è stata pressoché nulla e il PIL pro capite non ha ancora recuperato il 
livello pre-crisi. In Lombardia (e soprattutto a Milano) i livelli di PIL pro capite sono decisamente più elevati rispetto 
al dato nazionale, tuttavia in termini di crescita la situazione presenta aspetti critici.” (RAPPORTO LOMBARDIA, 
2017, p. 167). 
31 ISTITUTO PER LA COMPETIVITÀ. Lombardia: L’economia della Regione e i rapporti tra le Amministrazioni 
Territoriali e le Imprese. 2017. p. 26. 
32 BANCA D’ITALIA. Economie regionali: L’economia della Lombardia. 2017. p. 63. 
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atualmente, o PIB per capita lombarda é de, aproximadamente, € 36.600,00, sendo o 

maior da Itália e um dos maiores da Europa. 

De qualquer modo, a Itália começou a se recuperar economicamente, em 2014, 

e a economia lombarda a seguiu. Em 2015, o PIB da Lombardia aumentou 0,9%33 - 

valor este maior que a média da região norte do país –, representando uma recupera-

ção da produtividade equiparável aos níveis de 2009. O PIB lombarda representa 21% 

do italiano34, enquanto que, de acordo com os dados, 18,5% de todas as empresas 

ativas na Itália estão localizadas na região35 (cerca de 807.400 companhias); aponta-

se, também, que, em 2014, 23,2% da mão-de-obra italiana encontra-se na Lombar-

dia36; o percentual de start-ups é, do mesmo modo, bastante relevante: 23% de todas 

as start-ups italianas estão localizadas naquela região37. 

O cenário produtivo lombarda é caracterizado por ser o de maior Valor Adicio-

nado, se comparado com a média das outras regiões italianas e, inclusive, da Europa; 

compõe, desde 1988, o grupo dos Quatro Motores da Europa (Four Motors for Eu-

rope), como são conhecidas as quatro regiões mais industrializadas do continente. De 

acordo com os dados, o percentual de Valor Adicionado é 7% maior, se comparado 

com o nível de 2007 (pré-crise), enquanto que a média do norte da Itália é inferior ou 

igual a 4%38; são 22 distritos industriais, responsáveis por 20% das exportações lom-

bardas39; em termos de comércio exterior, a região representou, em 2016, 26% de 

todas as exportações italianas e 31% das importações40. É bastante interessante, 

também, destacar que, segundo dados do governo regional, 99% do tecido produtivo 

empresarial lombarda é composto por micro e pequenas empresas41. 

Do ponto de vista dos indicadores sociais, segundo dados levantados pelo tra-

balho de Bubbico & Dijkstra (2011) e pelo Rapporto Lombardia 2017, a região possui, 

                                            
33 ISTITUTO PER LA COMPETIVITÀ. Lombardia: L’economia della Regione e i rapporti tra le Amministrazioni 
Territoriali e le Imprese. 2017. p. 6. 
34 Dados retirados do website http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/conti-

economici (acesso set. 2017). 
35 ISTITUTO PER LA COMPETIVITÀ. Lombardia: L’economia della Regione e i rapporti tra le Amministrazioni 
Territoriali e le Imprese. 2017. p. 7. 
36 Idem. p. 35. 
37 Idem. p. 9. 
38 Idem. p. 23. 
39 Idem. p. 7. 
40 Dados retirados do website: http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/com-

mercio-estero_2289 (acesso set. 2017). 
41 Dados retirados do website: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazio-
nale/scopri-la-lombardia/economia/economia-lombarda (acesso set. 2017). 

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/conti-economici
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/conti-economici
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/commercio-estero_2289
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Lombardia-In-Sintesi/commercio-estero_2289
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/scopri-la-lombardia/economia/economia-lombarda
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/scopri-la-lombardia/economia/economia-lombarda


51 

 

em geral, um nível de desenvolvimento social bastante elevado, se comparado com a 

Itália. Apesar dos dados de 2007 apontarem que o Índice de Desenvolvimento Hu-

mano da Lombardia não era, à época, o maior da Itália, ainda sim, era considerado 

médio-alto42 (o maior IDH estava na região da Emilia Romagna). 

Entretanto, a maior pontuação italiana, no exame PISA (Programme For Inter-

national Student Assessment), é lombarda43 44; é da Lombardia, também, a maior ex-

pectativa de vida de todos os países da União Europeia, segundo dados de 201545. 

Há, todavia, um ponto bastante interessante, que corrobora com as dificuldades 

econômicas impostas, pelas crises, à região: De 2008 a 2015, o percentual de jovens, 

entre 15 e 29 anos, considerados NEET (not currently [engaged] in education, em-

ployment or training) é crescente, tendo aumentado 6% nesses sete anos46; um fenô-

meno que atinge, também, o país, conforme pode-se observar no Gráfico 3: 

 

 
Gráfico 3: Comparação do % de Jovens NEET na Lombardia e na Itália. 
Fonte: Rapporto Lombardia 2017 (2017) (elaborado pelo Autor). 

 

                                            
42 BUBBICO, R. L., DIJKSTRA, L. The European regional Human Development and Human Poverty Indices. 

Regional Focus, n.º 02. 2011. p. 4. 
43 ÉUPOLIS LOMBARDIA. Rapporto Lombardia 2017. 2017. p. 60. 
44 A pontuação da Lombardia ficou em 503, enquanto que a italiana foi de 481 e a média da OCDE foi de 494. 
45 ÉUPOLIS LOMBARDIA. Rapporto Lombardia 2017. 2017. p. 28. 
46 Idem. p. 61. 
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Pode-se, portanto, observar, através dos dados coletados, que a região da 

Lombardia continua a despontar no cenário econômico italiano, tendo uma represen-

tação considerável da produção nacional, bem como apresenta bons índices sociais, 

apesar das recentes dificuldades impostas pelas crises do Subprime e da Dívida So-

berana. 

 

5.1.2. São Paulo 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Bra-

sil vive, atualmente, a pior recessão da História, desde 1948, com um encolhimento 

acumulado, do PIB, de 7,2%, sendo a primeira vez, em 70 anos, que o país apresenta 

dois resultados anuais negativos consecutivos, conforme observar-se-á no Gráfico 4. 

É o ciclo recessivo mais longo, em 35 anos, durando, até dezembro de 2016, onze 

trimestres; a queda do poder de compra do brasileiro médio foi maior que a da Década 

Perdida47. 

O cenário socioeconômico paulista possui uma certa afinação com o nacional. 

Como aponta Novais (2017), no auge do aquecimento da economia brasileira, o es-

tado de São Paulo cresceu acima da média nacional em todos os anos, demonstrando 

uma tendência pró-cíclica; já na fase descendente do ciclo nacional, a economia pau-

lista manteve a tendência pró-cíclica, apesar de perder força, até que, finalmente, em 

2014, quando a taxa de crescimento do país foi de 0,5%, o PIB paulista caiu 1,4%, 

puxado, especialmente, pela perda de competitividade de sua indústria de transfor-

mação. 

 

                                            
47 IBGE apud Jornal O Globo. Dados encontrados no website: https://oglobo.globo.com/economia/economia-enco-
lhe-36-em-2016-pais-tem-pior-recessao-da-historia-21022917 (acesso set. 2017). 

https://oglobo.globo.com/economia/economia-encolhe-36-em-2016-pais-tem-pior-recessao-da-historia-21022917
https://oglobo.globo.com/economia/economia-encolhe-36-em-2016-pais-tem-pior-recessao-da-historia-21022917
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Gráfico 4: Série histórica do Produto Interno Bruto brasileiro 
Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2017) (elaborado pelo Autor). 

 

O PIB paulista representava, segundo o IBGE, em 2014, 32,2% do PIB nacio-

nal48. Apesar da série histórica demonstrar uma diminuição na participação do estado 

– diminuição esta causada, especialmente, pelo aumento da força do setor agropecu-

ário, nos últimos dez anos, estimulado pelo aquecimento da demanda internacional 

de grãos –. Entretanto, São Paulo, ainda, desponta como a maior economia do país, 

com um desempenho 20,6% à frente da segunda economia nacional. Já o PIB per 

capita da região está avaliado, segundo dados de 2015, em US$ 13.908,00, sendo o 

maior do país49 50. 

São Paulo é o estado brasileiro mais populoso, com 43 milhões de habitantes. 

Segundo dados de 2017, 31,3% de todos os empregos formais, do país, estão no 

estado51, o qual, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), conta com o 

                                            
48 Dados encontrados no website: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-pib-do-
pais.html (acesso set. 2017). 
49 Dados encontrados no website da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE): 
http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas (acesso set. 2017). 
50 A pesquisa desconsiderou, para fins comparativos, o Distrito Federal – atual Unidade Federativa com o maior 
PIB per capita do Brasil –, tendo em vista a falta de representatividade produtiva no cenário nacional. 
51 Dados encontrados no website: http://www.seade.gov.br/profissoes/wp-content/uploads/2017/09/painel_Pro-
fis_Estado_2trim2017.pdf (acesso set. 2017). 

6,10%

5,10%

-0,10%

7,50%

4%

1,90%

3%

0,50%

-3,80%
-3,60%

0,70%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produto Interno Bruto brasileiro (real) - Taxa 
de crescimento (%)

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-pib-do-pais.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-pib-do-pais.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-pib-do-pais.html
http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
http://www.seade.gov.br/profissoes/wp-content/uploads/2017/09/painel_Profis_Estado_2trim2017.pdf
http://www.seade.gov.br/profissoes/wp-content/uploads/2017/09/painel_Profis_Estado_2trim2017.pdf
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maior parque industrial do Brasil, cuja produção representa 29% de toda a produção 

industrial nacional, gerando uma receita bruta anual de R$ 341,7 bilhões52. 

A economia paulista possui, também, uma fatia considerável do comércio ex-

terior brasileiro, representando 26,7% das exportações e 36,8% das importações na-

cionais53. 

Do ponto de vista social, os indicadores paulistas são bastante conflitantes. Se-

gundo dados, de 2010, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), São Paulo é a Unidade Federativa com o segundo maior Índice de Desen-

volvimento Humano do Brasil, atrás, somente, do Distrito Federal54. Entretanto, dados 

do mesmo ano apontam que a média de expectativa de vida, do estado, é de 75,7 

anos, (enquanto que a média nacional é de 73,4 anos), um valor não muito alto, se 

analisado sob a perspectiva dos países desenvolvidos55 56. 

Em relação ao desempenho do estado no exame PISA (Programme For Inter-

national Student Assessment), os números não são, de igual modo, considerados 

bons. De acordo com o relatório elaborado pelo Ministério da Educação5758, São Paulo 

ficou com a 7ª posição, na avaliação das pontuações das Unidades Federativas, tendo 

alcançado 409 pontos59; ainda que tenha sido 8 pontos à frente da média brasileira, a 

média da OCDE foi de 494 pontos60. 

Assim como observado na Lombardia, o fenômeno dos jovens NEET (not [en-

gaged] in education, employment or training) ocorre, igualmente, em nosso país, de 

modo relevante. Segundo dados do IBGE, em 2015, 22,5% dos jovens brasileiros se 

                                            
52 Dados encontrados no website: http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/estado/sp (acesso set. 2017). 
53 Dados encontrados nos websites: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/com-alta-de-importacoes-ba-

lanca-tem-em-2015-melhor-saldo-em-4-anos.html (acesso set. 2017) e http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/ta-
belas (acesso set. 2017). 
54 Dados encontrados no website: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-uf-2010.html 
(acesso set. 2017). 
55 Dados encontrados no website: (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_uf/sao-paulo (acesso set. 2017). 
56 A título de curiosidade, a expectativa de vida no estado de São Paulo é a mesma da Hungria, segundo dados 
do Rapporto Lombardia 2017. 
57 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasil no PISA 2015: Análises e reflexões sobre o desempenho dos estu-
dantes brasileiros. 2016. 
58 Para manter um critério de avaliação compatível com o rigor acadêmico, a pesquisa, mais à frente, irá adotar o 
IDH paulista referente ao ano de 2000 – ano referente ao último IDH ao qual se teve acesso para elaborar a Dis-
sertação. 
59 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasil no PISA 2015: Análises e reflexões sobre o desempenho dos estu-
dantes brasileiros. 2016. p. 87. 
60 ÉUPOLIS LOMBARDIA. Rapporto Lombardia 2017. 2017. p. 60. 

http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/estado/sp
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/com-alta-de-importacoes-balanca-tem-em-2015-melhor-saldo-em-4-anos.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/com-alta-de-importacoes-balanca-tem-em-2015-melhor-saldo-em-4-anos.html
http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-uf-2010.html
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_uf/sao-paulo
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encontravam nesta classificação, um percentual maior que o do ano anterior (20%); 

dados, de 2014, da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) apon-

tam que este percentual, dentre os jovens paulistas era de 11,5%. Assim sendo, nota-

se que este é um fenômeno mundial, claramente, impulsionado pelos momentos de 

retração do mercado de trabalho, como é ocorre, atualmente, no Brasil. 

Pode-se observar, portanto, que, ainda que tenha perdido – de modo muito 

tímido –, desde os anos 2000, a participação no PIB brasileiro, o estado de São Paulo 

continua a despontar como a grande locomotiva econômica brasileira. A relevância 

dos seus números não pode ser ignorada. São 43 milhões de pessoas que vivem em 

um estado que produz, sozinho, quase 1/3 de toda a riqueza nacional, além de gerar, 

também, quase 1/3 de todos os empregos formais brasileiros. Todavia, não se pode 

negar que do ponto de vista social, ainda que o estado tenha um relativo bom desem-

penho, comparado com os outros estados do país, há um distanciamento muito 

grande dos padrões lombardas, o que, mais à frente, será analisado. 

 

 

 

Indicadores São Paulo Lombardia 

População 43.752.562 hab. 10.019.166 hab. 

Número de Municípios 645 1.527 

% do PIB nacional 32,2% 21% 

PIB per capita (em 
US$) 

US$ 13.908,0061 US$ 43.059,0062 

Expectativa média de 
vida 

75,7 anos 83,2 anos 

Resultado no Teste 
PISA 

409 pontos 503 pontos 

% de Jovens NEET 11,5%63 18,6%64 

Índice de Desenvolvi-
mento Humano médio 

≥0,700 e ≤0,79965 ≥ 0,699 e ≤ 0,73366 

Quadro 3: Comparação dos dados entre São Paulo e Lombardia (elaborado pelo Autor). 

                                            
61 Cotação R$ x US$ de 28/09/2017. 
62 Cotação € x US$ de 28/09/2017. 
63 Referente ao ano de 2014. 
64 Referente ao ano de 2015. 
65 Referente ao ano de 2000. 
66 Referente ao ano de 2000. 
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Passa-se, agora, à compreensão do cenário creditício cooperativo. 

 

5.2. O setor creditício e as instituições de crédito cooperativo 

 

Tanto São Paulo quanto a Lombardia, além de serem as regiões mais industri-

alizadas e produtivas são, também, os centros financeiros de seus respectivos países. 

Ambas as regiões se caracterizam por ter uma grande capilaridade financeira, isto é, 

um elevado número de intermediários bancários para prover crédito – entre outros 

serviços – ao setor produtivo e ao consumo. 

 

5.2.1. Lombardia 

 

Como visto, a boa dinâmica econômica, na Lombardia, é um resultado direto 

de muitas décadas de um desenvolvimento local/regional bastante robusto, reprodu-

zindo uma das maiores características do modelo de desenvolvimento italiano: o 

grande valor – social e econômico – dado às micro, pequenas e médias empresas. E, 

sem sombra de dúvidas, o setor financeiro – em especial o cooperativo – teve, e ainda 

tem, grande relevância. 

Zago & Dongili (2014) destacam que, em toda a Itália, mais de 50% dos escri-

tórios bancários67 são compostos por bancos cooperativos; já o estudo realizado por 

Bond, Ham, Maffini, Nobili & Ricotti (2016) indica que este percentual aumentou para 

55,5%. Zago & Dongili (2014) apontam, também, que, em 2014, no mercado de cré-

dito, o peso dessas instituições – em um nível nacional – não chegava a 10%68. 

                                            
67 A pesquisa adotará a expressão “escritório bancário” como sinônimo de “agências bancárias”. 
68 Este percentual cresceu um pouco, nos últimos três anos. De acordo com dados da Federazione Italiana delle 
Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse), a quota de mercado das instituições de 
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De acordo com o relatório divulgado pela Banca d’Italia, no final de 2016, havia, 

na Lombardia, 210 diferentes bancos com, aproximadamente, 5.800 escritórios, apre-

sentando, assim, a característica de ser a região italiana com a maior capilaridade 

bancária do país (são quase 25 escritórios bancários por Km²)69. Neste universo, são 

34 os bancos de crédito cooperativo, os quais gerenciam uma rede de 819 escritórios. 

 

Instituições/ano 2009 2015 2016 

Número de ban-
cos 

254 216 210 

Sediados na 
Lombardia 

188 154 152 

Dos quais são: - - - 

Bancos S.p.A70 
e Popolari 

75 52 51 

Bancos de Cré-
dito Cooperativo 

46 37 34 

Filiais de Ban-
cos Estrangei-

ros 
67 65 67 

Quadro 4: Número de bancos operando e sediados na Lombardia. 
Fonte: Banco Central italiano (Banca d’Italia) (2016) (elaborado pelo Autor). 

 

Cabe aqui, fazer uma observação que será muito útil, mais à frente, para a 

compreensão e comparação dos dados coletados. No método de pesquisa adotado 

pelo Banco Central italiano, com base na legislação financeira71, há duas classifica-

ções utilizadas para se referir às instituições financeiras: A primeira72 está relacionada 

com os seis tipos de instituições, definidos por lei: a) os bancos S.p.A. b) os bancos 

populares; c) os bancos de crédito cooperativo; d) as filiais de bancos estrangeiros; e) 

os institutos centrais de categorias; f) os institutos de refinanciamento; já a segunda73 

classificação está relacionada com a dimensão econômica das instituições, sendo 

                                            
crédito cooperativo, atualmente, é de 10,6%. Dados encontrados no website: http://www.creditocooperativo.it/tem-
plate/default.asp?i_menuID=35340 (acesso set. 2017). 
69 BANCA D’ITALIA. Economie regionali: L’economia della Lombardia. 2017. p. 32. 
70 Società per Azioni é a denominação jurídica dada às Sociedades Anônimas italianas. 
71 Testo Unico Bancario de 01/09/1993: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Ban-
cario.pdf (acesso em set. 2017). 
72 BANCA D’ITALIA. Metodi e fonti: note metodologiche. mar 2017. p. 7. 
73 BANCA D’ITALIA. Metodi e fonti: note metodologiche. mar 2017. p. 6. 

 

http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35340
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35340
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
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cinco: a) os bancos maiores, com uma média de patrimônio ≥ € 60 bilhões; b) os ban-

cos grandes, com uma média de patrimônio ≥ € 26 bilhões e ˂ € 60 bilhões; c) os 

bancos médios, com uma média de patrimônio ≥ € 9 bilhões e ˂ € 26 bilhões; d) os 

bancos pequenos, com uma média de patrimônio ≥ € 1, 3 bilhão e ˂ € 9 bilhões; e) os 

bancos menores com uma média de patrimônio ˂ € 1, 3 bilhão. 

Com base nessas definições metodológicas, as imposições da legislação itali-

ana fazem com que os bancos de crédito cooperativo acabem pertencendo às faixas 

dos bancos “pequenos” e “menores”, conforme pode-se ver na tabela abaixo: 

 

Sistema Bancário 

(Lombardia) 
2009 2015 2016 

Número de agências 
bancárias 

6.707 6.013 5.805 

Com a seguinte compo-
sição (%): 

- - - 

Bancos Maiores e 
Grandes 

64,1% 56,4% 56,6% 

Bancos Médios 

 
11,5% 15,4% 15,4% 

Bancos Pequenos e 
Menores 

16,2% 19% 19,4% 

Dos quais são: - - - 

Bancos de Crédito Co-
operativo 

11,5% 13,7% 14,1% 

Filiais de Bancos Es-
trangeiros 

8,3% 9,2% 8,5% 

Quadro 5: Número de agências bancárias e % de representatividade, na Lombardia. 
Fonte: Banco Central italiano (Banca d’Italia) (2016) (elaborado pelo Autor). 

 

Um outro dado que deve ser trazido à pesquisa é a representatividade, na quota 

de mercado, das instituições financeiras lombardas. De acordo com o estudo realizado 

pela Banca d’Italia74, em 2016, levando em consideração uma série histórica – dos 

anos 2007, 2012 e 2016 –, ficou demonstrado uma queda no percentual de participa-

ção de mercado dos cinco maiores grupos bancários, enquanto que outros grandes 

                                            
74 BANCA D’ITALIA. Economie regionali: L’economia della Lombardia. 2017. p. 34. 
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grupos bancários e os bancos de crédito cooperativo aumentaram suas respectivas 

participações. 

Como será visto no próximo capítulo, desde 2009, o setor financeiro lombarda 

vem sofrendo constrições – seguindo a tendência italiana e europeia75–. Prova disso 

é a perda de players e diminuição do número de escritórios bancários, fenômenos 

estes causados por dois principais motivos: a) o credit crunch; b) a constante raciona-

lização da administração do setor bancário. 

Finaliza-se, portanto, a exposição dos dados referentes ao setor creditício da 

região da Lombardia. Passa-se, agora, para a exposição dos dados do estado de São 

Paulo. 

 

5.2.2. São Paulo 

 

Assim como a Lombardia, o estado de São Paulo representa, para o Brasil, o 

coração financeiro do país, concentrando em seu território o maior número de sedes 

de bancos comerciais, sociedades de crédito e conglomerados financeiros76. Segundo 

dados reportados no Relatório Trimestral do Fundo Garantidor do Cooperativismo de 

Crédito (FGCoop)77, as instituições financeiras tradicionais, no estado, movimenta-

ram, no 1º trimestre de 2017, em operações de crédito, aproximadamente R$ 1,45 

trilhão – valor maior do que a soma de todas as operações de crédito realizadas nas 

outras Unidades Federativas brasileiras –, enquanto que o valor consolidado dos de-

pósitos foi de aproximadamente R$ 765 bilhões, no mesmo período. 

                                            
75 Alessandrini, P., Papi, L., Zazzaro, A.. Banche, Territorio e Sviluppo Moneta e Credito. Università di Ancona. 

2004. pp. 1-3. 
76 Segundo dados do Banco Central do Brasil, o estado de São Paulo apresenta mais sedes de intermediários 
financeiros do que todas os estados brasileiros somados. 
77 FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO. Relatório Trimestral. mar. 2017. p. 20. 



60 

 

Toda esta vivacidade financeira é uma característica marcante da elevada ca-

pilaridade bancária no estado, fruto da presença do maior número de sedes de insti-

tuições financeiras (519) e de agências bancárias (6.897)78, entre os estados brasilei-

ros, o que contribuiu muito, do ponto de vista histórico, para o desenvolvimento conti-

nuo da região. O Gráfico 5 demonstra esta grande disparidade entre a quantidade de 

escritórios centrais: 

 

 
Gráfico 5: Comparação entre o número total de sedes de intermediários bancários tradicionais e de cooperati-
vas de crédito, em São Paulo. 
Fonte: Banco Central do Brasil (2017) (elaborado pelo Autor). 
 

 

Atualmente, segundo dados do Banco Central do Brasil e do Fundo Garantidor 

do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), cerca de 2% da população paulista79 é as-

sociada a alguma cooperativa de crédito, uma quantia que vem crescendo timida-

mente, porém de modo bastante estável; em 2010, este percentual estava em 1,9%80, 

mantendo-se em 2012, caindo 0,1% em 2015, até alcançar o número atual. 

                                            
78 Dados encontrados no website: https://www.bcb.gov.br/fis/info/agencias.asp (acesso set. 2017). 
79 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. dez. 2016. p. 15. 
80 SANTOS, A. A. Estudo das Características da População de Cooperados. V Fórum Banco Central sobre a 
Inclusão Financeira. nov. 2013. p. 6. 
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Assim como ocorre com o setor tradicional bancário, o estado de São Paulo, 

de acordo com o Banco Central do Brasil, possui a liderança, se comparado com os 

outros estados brasileiros, no número de sedes de cooperativas de crédito (224), con-

tando com mais de 1.200 escritórios, cobrindo 41% dos municípios paulistas81, um 

número que cresce, de modo estável, desde o ano de 201282. 

Todavia, como pode-se observar, no Quadro 5, apesar do grande número de 

sedes de instituições de crédito cooperativo, o Market share deste seguimento, nas 

operações de crédito, no primeiro trimestre de 2017, foi de 0,73%, enquanto que, no 

mesmo período, os depósitos representaram 1,27%83 84. 

 

Participação das Instituições de Crédito Cooperativo no consolidado 

bancário comercial do estado de São Paulo 

Inst. de Crédito Cooperativo Inst. Bancárias Comerciais 

Operações de Cré-
dito (R$ mil / %) 

Depósitos (R$ 
mil / %) 

Operações de 
Crédito (R$ mil) 

Depósitos (R$ 
mil) 

10.580.315 

(0,73%) 

9.752.131 

(1,27%) 
1.450.252.640 765.757.801 

Quadro 6: % de participação das instituições de crédito cooperativo no consolidado bancário comercial 
do estado de São Paulo, no 1º trimestre de 2017. 
Fonte: Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (mar. 2017) (elaborado pelo Autor). 

 

Nota-se, portanto, que os dados recentes demonstram que a quota de mercado 

das cooperativas de crédito continua, do ponto de vista prático, insignificante. No ano 

de 2016, as operações de crédito, realizadas nas instituições cooperativas, represen-

taram 0,71%; em 2015, este percentual era de 0,84%. Já em relação aos depósitos, 

em 2016 o percentual foi de 1,19%, enquanto que, em 2015, foi de 0,68%.  

                                            
81 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. dez. 2016. p. 13. 
82 Em 2012, a cobertura era de 37% dos municípios; em 2013, o percentual aumentou para 38%; em 2014, 39%; 
em 2015, estabilizou-se em 41%. 
83 FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO. Relatório Trimestral. mar. 2017. p. 20. 
84 Em termos comparativos, a quota de mercado, das operações de crédito, no estado de São Paulo só está à 
frente dos seguintes estados: Maranhão (0,72%), Amapá (0,41%), Rio de Janeiro (0,39%), Roraima (0,35%) e 
Piauí (0,26%); já em relação à quota de mercado dos depósitos, São Paulo (1,27%) está entre os dez menores 
percentuais do país, sendo seguido por: Bahia (1,1%), Sergipe (1,06%), Pará (0,98%), Amapá (0,77%), Amazonas 
(0,74%), Roraima (0,69%), Rio de Janeiro (0,68%), Maranhão (0,64%) e Piauí (0,63%). 
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Com a exposição dos dados relativos ao crédito cooperativo, faz-se imprescin-

dível analisá-los e discuti-los, de modo que a sua eventual relevância, para o desen-

volvimento econômico local do estado, seja identificada e avaliada. Passa-se, por-

tanto, à discussão. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Como apontado na parte introdutória, o objetivo geral, da pesquisa, é identificar 

a relevância do crédito cooperativo no desenvolvimento econômico local do estado de 

São Paulo, tendo como comparação a região italiana da Lombardia. Para isso, foram 

coletados diversos dados que demonstrem o posicionamento do setor creditício coo-

perativista paulista, diante do cenário econômico e social do estado – tendo sido feito 

o mesmo com a Lombardia –. É importante frisar que, ainda que alguns indicadores 

sejam nominalmente distantes85, a comparação foi muito pautada nas representações 

proporcionais, dando, deste modo, o devido respaldo ao estudo. 

Logo de início, notam-se as similaridades entre os loci postos em comparação. 

Ambas as regiões são as mais populosas seus respectivos países, além de possuírem 

um grande número de municípios sob suas administrações86, conforme demonstrado 

no Quadro 2. Constata-se, também, o forte protagonismo econômico dos dois esta-

dos. Enquanto que o estado de São Paulo, sozinho, representa 32,2% de tudo o que 

o Brasil produz, empregando quase que 1/3 do total da mão de obra brasileira, a Lom-

bardia representa 21% do PIB italiano, empregando 23,2% da mão de obra daquele 

país. Outro aspecto interessante é a internacionalização de ambas as economias, isto 

é, a importância representativa para o comércio exterior de ambos os países, bem 

como a similaridade das porcentagens; São Paulo representa 26,7% das exportações 

e 36,8% das importações brasileiras, enquanto que a Lombardia representa 26% das 

exportações e 31% das importações italianas. 

O conceito de desenvolvimento econômico local (DEL), entretanto, não está 

adstrito, somente, ao aspecto econômico. Trabalhada por Swinburn, Goga & Murphy 

(2006)87, a ideia destaca bem a importância de se haver um crescimento econômico 

alinhado com a evolução da qualidade de vida. Portanto, para entender o papel do 

                                            
85 Como, por exemplo, a considerável diferença entre os valores dos respectivos PIBs (o PIB lombarda é de, 
aproximadamente, US$ 420 milhões, enquanto que o paulista está em, aproximadamente, US$ 512 bilhões). 
86 O estado de São Paulo é o segundo, no Brasil, com o maior número de Municípios, ficando atrás de Minas 
Gerais. 
87 Conceito adotado pelo Banco Mundial, conforme verificado no website: http://web.worldbank.org/WBSITE/EX-
TERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,me-
nuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html (acesso set. 2017). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,menuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,menuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,menuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
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crédito cooperativo no DEL de São Paulo, é imprescindível avaliar se a situação eco-

nômica melhorou (ou piorou) juntamente com a social. Para fins de esclarecimento, 

cita-se a definição dada pelos autores, no Manual para Desenvolvimento Econômico 

Local, do Banco Mundial: 

 

(...) construir a capacidade econômica de uma determinada área para 
melhorar sua perspectiva econômica e a qualidade de vida de todos. 
(...) um processo pelo qual os parceiros públicos, o setor empresarial 
e os não governamentais trabalham coletivamente para criar condi-
ções melhores de crescimento econômico e geração de empregos. 
(Swinburn, Goga & Murphy, 2006, p. 1). 

 

Assim sendo, observa-se que, apesar do alto grau de desenvolvimento econô-

mico, resultado de décadas de uma dinâmica intensa entre os atores de mercado, 

ambas as regiões apresentam, também, uma similaridade nos indicadores sociais – e 

em seus problemas –. Os elevados PIBs per capita88, além dos altos Índices de De-

senvolvimento Humano, não escondem, por exemplo, os problemas sociais que as 

regiões enfrentam. Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SE-

ADE), 7% da população pobre do Brasil está localizada no estado de São Paulo89, 

enquanto que a Lombardia apresenta um dos maiores índices de pobreza da região 

do Euro90. Além disso, 11,5% dos jovens paulistas estão dentro do grupo NEET (not 

currently [engaged] in education, employment or training), enquanto que o caso lom-

barda é, ainda, pior, com 18,6%. 

Portanto, qual é, então, a relevância do crédito cooperativo para o desenvolvi-

mento econômico local do estado de São Paulo? Isto é, como o crédito cooperativo, 

no estado, contribui para a melhora dos índices econômicos e sociais das comunida-

des locais? E como é, comparativamente, a realidade da Lombardia? 

 

                                            
88 Importante frisar que, apesar da grande disparidade nominal, os PIBs per capita são considerados elevados 
para as respectivas realidades nacionais. 
89 Dados obtidos no website: http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/ (acesso set. 2017). 
90 BUBBICO, R. L., DIJKSTRA, L. The European regional Human Development and Human Poverty Indices. 

Regional Focus, n.º 02. 2011. p. 5. 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/
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6.1. São Paulo 

 

Por meio da análise combinada dos recentes dados disponibilizados, tanto pelo 

Banco Central do Brasil (BCB) quanto pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de 

Crédito (FGCoop), o estudo identificou quatro elementos centrais, sobre os quais de-

bruçar-se-ão as discussões. Foram, portanto, observados os seguintes pontos: 

 

 O protagonismo financeiro do estado de São Paulo; 

 A expansão territorial das instituições de crédito cooperativo; 

 Pouca difusão da cultura financeira cooperativa; 

 A insignificância do Market share das instituições de crédito cooperativo, 

no estado de São Paulo. 

 

Notou-se, logo de início, o protagonismo financeiro do estado de São Paulo, 

em comparação com os outros estados brasileiros. Isto é, conforme demonstrado no 

Gráfico 5, a capilaridade bancária e creditícia fica comprovada com o grande número 

de sedes de instituições financeiras tradicionais. Segundo dados do Banco Central do 

Brasil, em 2016, foram contabilizadas 519 instituições, entre bancos comerciais, con-

glomerados financeiros e sociedades de crédito; só a título de curiosidade, o segundo 

estado da federação com o maior número de sedes é o Rio de Janeiro, que conta 

com, aproximadamente, 1/5 do número paulista, 98 instituições. 

Além das 519 sedes, o estado de São Paulo é servido por 6.897 agências ban-

cárias e mais de 15 mil postos de atendimento91, além de contar com a 5ª maior bolsa 

de valores do mundo. 

Naturalmente, toda esta estrutura financeira – diretamente relacionada com a 

grande dinâmica da economia paulista – impõe um grande desafio às cooperativas de 

crédito. Não obstante a isso, São Paulo registra, também, o maior número de sedes 

                                            
91 Dados encontrados no website: https://www.bcb.gov.br/fis/info/agencias.asp (acesso set. 2017). 

https://www.bcb.gov.br/fis/info/agencias.asp
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de cooperativas de crédito, do país. Como apontado no Gráfico 1, são 224 instituições 

sediadas em seu território. Diferente do que ocorre com os intermediários financeiros 

tradicionais, a liderança do estado não é isolada, sendo seguido por Minas Gerais, 

que possui 189 sedes. 

Desde 2007, São Paulo traz consigo a liderança, em termos de sedes de coo-

perativas de crédito. No ano que precedeu a crise mundial, segundo dados do Banco 

Central do Brasil92, havia 319 instituições; em 2010, um ano após à Lei Complementar 

n.º 130/200993, houve uma pequena redução para 295 instituições; já em 2016, no 

ano seguinte à Resolução n.º 4.434/2015, a queda foi mais aguda, chegando a 231 

instituições, sendo sempre seguido pelo estado de Minas Gerais (264 instituições, em 

2007; 221, em 2010; 191, em 2016). 

Observa-se, portanto, que nos últimos dez anos, o setor creditício cooperativo 

paulista se comportou de modo a adequar-se à realidade econômica e financeira do 

estado, sendo diretamente influenciado tanto por fatores de mercado quanto por exi-

gências normativas, resultando em uma redução de quase uma centena de unidades, 

estabilizando-se, atualmente, em 224 instituições; encontra-se tal movimentação, 

como visto no Quadro 6, também, no setor creditício cooperativo mineiro, capixaba, 

paranaense, catarinense e gaúcho, demonstrando que tal adequação está ocorrendo 

em todo o país. 

Analisando a evolução histórica, nota-se que, apesar desta redução de players, 

o setor estabilizou-se e continua despontando como o mais numeroso, no Brasil. 

Além da primazia numérica, referente à quantidade de instituições sediadas, há 

um outro ponto, o qual, a princípio, contribui muito para uma avaliação otimista: A 

expansão territorial das cooperativas de crédito, no território paulista. 

Segundo dados do Banco Central do Brasil, apresentados no relatório Pano-

rama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (2016)94, de 2012 a 2016, o crédito 

cooperativo veio ganhando espaço territorial, no estado de São Paulo, isto é, houve 

um aumento do percentual de municípios cobertos pela rede cooperativa, saindo de 

                                            
92 Dados encontrados no website: http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp (acesso set. 2017). 
93 Legislação federal que instituiu o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. 
94 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. dez. 2016. p. 13. 

http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp
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37%, em 2012, para 41%, em 2016. O resultado, aparentemente positivo, já começa 

a colocar em xeque os indicadores que apontariam a relevância do crédito cooperativo 

para o desenvolvimento econômico local paulista. 

Como visto no Quadro 7, o percentual dos municípios paulistas cobertos pela 

rede de crédito cooperativo, de fato, teve um crescimento acumulado de, pelo menos, 

4% – algo em torno de 1% ao ano –. Todavia, comparativamente com o estado de 

Minas Gerais, que cresceu acumuladamente 6%, no mesmo período de tempo, ou 

com o Rio Grande do Sul, que apresentou o crescimento acumulado de 5%, tal resul-

tado não é, por si só, motivo de euforia. 

 A região do país mais coberta por instituições de crédito cooperativo é a Sul 

(cobertura de 91%), sendo seguida pela Sudeste (54%). Como apontado, atualmente, 

41% dos municípios paulistas possuem, pelo menos, uma cooperativa de crédito; em 

Minas Gerais, este valor é de 63%, enquanto que, no Espírito Santo, é de 91%. Já no 

Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os valores são, respectivamente, 

84%, 97% e 92%. 

Percebe-se, desta forma, que, apesar do estado de São Paulo concentrar o 

maior número de sedes de cooperativas de crédito, a expansão do setor, em seu ter-

ritório, ocorre de modo lento. Esta situação acaba colocando em xeque a própria no-

ção de territorialismo, associada, pela teoria, às instituições de crédito cooperativo, 

uma vez que fica demonstrado a falta de ligação, a falta de “liga social”, entre as 224 

cooperativas, sediadas no estado, e os mais de 600 municípios paulistas; pode-se 

sustentar, portanto, que há uma artificialidade na relação território – cooperativa de 

crédito, no caso observado. 
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Número de sedes das Instituições de Crédito Cooperativo (2007-2017) 

 2007 2010 2016 2017 

São Paulo 319 295 231 224 

Minas Ge-
rais 

264 221 191 189 

Espírito 
Santo 

39 36 32 32 

Paraná 128 134 113 104 

Santa Cata-
rina 

117 125 110 105 

Rio Grande 
do Sul 

137 140 115 108 

Quadro 7: Série histórica do número de sedes de instituições de crédito cooperativo. 
Fonte: Banco Central do Brasil (2017) (elaborado pelo Autor). 

 

Percentual de municípios cobertos pela rede de crédito cooperativo 

 2012 2013 2014 2015 2016 

São Paulo 37% 38% 39% 41% 41% 

Minas Ge-
rais 

57% 59% 61% 62% 63% 

Espírito 
Santo 

88% 88% 88% 90% 91% 

Paraná 86% 88% 90% 90% 91% 

Santa Cata-
rina 

93% 95% 97% 97% 97% 

Rio Grande 
do Sul 

87% 89% 91% 92% 92% 

Quadro 8: Série histórica do % de municípios cobertos pela rede de crédito cooperativo. 
Fonte: Banco Central do Brasil (2016) – Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (elabo-
rado pelo Autor). 

 

Há, ainda, um aspecto mais prático, que acaba demonstrando a fraqueza do 

setor, em São Paulo. Conforme apontado em sua tese de doutoramento, Greatti 

(2017) citou um estudo realizado por Annibal & Koyama (2011), no qual os autores 

verificavam que as taxas de juros cobrados pelas cooperativas de crédito são, em 

média, significativamente menores que as das instituições bancárias tradicionais95, 

ainda que haja algumas particularidades burocráticas. Segundo levantamentos feitos 

                                            
95 GREATTI, Ligia. As cooperativas de crédito e a implementação da política de inclusão financeira no Brasil. 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação Getúlio Vargas. 2017. p. 136. 
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pelo Banco Central do Brasil, e amplamente divulgados pelo jornalismo econômico96, 

o Brasil viveu, de 2015 para 2016, o pior credit crunch97, em duas décadas. Foi, apro-

ximadamente, R$ 1 trilhão que deixou de circular, em forma de crédito. 

É evidente que o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo não possui, ainda, 

a robustez para suprir tal valor, entretanto não se pode deixar de destacar a grande 

dificuldade que o setor creditício cooperativo, ainda, encontra – mesmo diante deste 

cenário favorável, isto é, taxas competitivas e um quadro de retração dos empréstimos 

dados pelos bancos comerciais – para se desenvolver com mais velocidade, no es-

tado de São Paulo. 

É importante frisar que, quando se discute sobre crédito cooperativo e desen-

volvimento econômico local, trata-se de uma matéria que envolve uma abordagem 

humanística, isto é, há fortes elementos das ciências sociais envolvidos. Conforme 

apontado no referencial teórico do estudo, o sucesso da instituição de crédito coope-

rativo está atrelado ao desenvolvimento de um capital social, de um senso de perten-

cimento ao território/comunidade e da proximidade entre a instituição e os coopera-

dos. Neste sentido, pode-se falar em uma “cultura cooperativa”, como princípio funda-

mental para o sucesso deste tipo de instituição. E, naturalmente, a falta deste ele-

mento dificulta e prejudica a consolidação deste setor. 

Identificam-se, aqui, dois pontos: um que contribui para dificultar a expansão 

desta cultura e outro que comprova a falta da cultura cooperativa. O primeiro está 

relacionado com a imposição legislativa, estabelecida na Lei Complementar n.º 

130/2009, que demanda uma associação burocrática dos indivíduos às cooperativas, 

tornando quase impossível o fornecimento de serviços creditícios a não associado; o 

segundo ponto é, um desfecho empírico das problemáticas cultural e burocráticas 

apresentadas, a inalteração do número de associados, no estado de São Paulo. 

                                            
96 Dados encontrados nos websites: https://www.reuters.com/article/us-brazil-farming-financing/corrected-brazils-
credit-crunch-threatens-commodity-exports-farmers-idUSKCN0Z70FN e http://economia.estadao.com.br/noti-
cias/geral,crise-de-credito-tirou-r-1-trilhao-da-economia-e-aprofunda-a-recessao,10000095229 (acesso set. 
2017). 
97 Como apontado pela literatura e, em especial, Di Colli & Girardi (2012), o credit crunch é um fenômeno econô-
mico caracterizado pela repentina redução da oferta de empréstimos, independentemente do valor da taxa de 
juros. 

https://www.reuters.com/article/us-brazil-farming-financing/corrected-brazils-credit-crunch-threatens-commodity-exports-farmers-idUSKCN0Z70FN
https://www.reuters.com/article/us-brazil-farming-financing/corrected-brazils-credit-crunch-threatens-commodity-exports-farmers-idUSKCN0Z70FN
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-de-credito-tirou-r-1-trilhao-da-economia-e-aprofunda-a-recessao,10000095229
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-de-credito-tirou-r-1-trilhao-da-economia-e-aprofunda-a-recessao,10000095229
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Segundo dados do Banco Central do Brasil98 99, o número de associados às 

cooperativas de crédito, no estado de São Paulo, de 2010 a 2016 ficou, praticamente, 

inalterado, em 2% da população. Na região Sudeste, o estado ficou atrás do Espírito 

Santo, com 5,1% de sua população associada, em 2016, e de Minas Gerais, com 

4,7%, no mesmo ano. Observou-se, também, que que a região do país com o maior 

percentual de associados é a Sul, sendo seguida pela Centro-Oeste. É interessante 

notar como que o aumento do percentual de municípios cobertos, pela rede de crédito 

cooperativo, invariavelmente, resultou no aumento do número de associados, de-

monstrando a capacidade de penetração do setor. 

Entretanto, a quase que estagnação dos associados paulistas é um fator bas-

tante problemático, o qual, como dito anteriormente, comprova a falta de uma “cultura 

cooperativa”, diferente do que ocorre na região Sul do país, que apresenta uma alta 

capilaridade da rede creditícia cooperativa, bem como percentuais significativos de 

associados – como o caso de Santa Catarina, com quase 1/5 da sua população asso-

ciada a alguma cooperativa de crédito –. 

 

Percentual de associados à rede de crédito cooperativo (2010-2016) 

 2010 2012 2015 2016 

São Paulo 1,9% 1,9% 1,8% 2% 

Minas Ge-
rais 

4% 4% 4,2% 4,7% 

Espírito 
Santo 

4,2% 4,1% 4,5% 5,1% 

Paraná 6,4% 6,3% 7,9% 8,7% 

Santa Cata-
rina 

13,9% 13,7% 15,6% 19,3% 

Rio Grande 
do Sul 

11,2% 11,1% 14,5% 15,6% 

Centro-
Oeste 

- 3,1% 3,9% 4,2% 

Quadro 9: Série histórica do % de números de pessoas associadas à rede de crédito cooperativo. 
Fonte: Banco Central do Brasil (2017) (elaborado pelo Autor). 

 

                                            
98 SANTOS, A. A. Estudo das Características da População de Cooperados. V Fórum Banco Central sobre a 
Inclusão Financeira. nov. 2013. p. 6. 
99 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. dez. 2016. p. 15. 



71 

 

Quando se compara o estado de São Paulo, com os outros estados da Fede-

ração, há sempre a problemática das grandezas envolvidas. Um exemplo disso é o 

fato de que os 2% de associados paulistas somam mais pessoas do que todos os 

associados da região Centro-Oeste100. Todavia, o que a pesquisa está apontando é o 

enorme potencial a ser explorado pelo crédito cooperativo, no estado; e este potencial 

fica muito mais evidente quando se observa o Market share das operações de crédito 

e dos depósitos. Sem dúvidas, é o ponto mais sensível da pesquisa. 

Como já afirmado, o estado de São Paulo detém o maior número de instituições 

financeiras tradicionais, sendo o coração financeiro do Brasil. De acordo com dados 

do Banco Central do Brasil, apresentados no relatório trimestral do Fundo Garantidor 

do Cooperativismo de Crédito101, no 1º trimestre de 2017, o Sistema Financeiro Naci-

onal movimentou, em operações de crédito, R$ 1,45 trilhão, só no estado de São 

Paulo – um valor superior à soma de todas as operações de crédito realizadas, no 

mesmo período, em todo o país –. Esta informação, por si só, demonstra a força do 

setor financeiro tradicional. 

Há, portanto, um quadro caracterizado por uma economia altamente desenvol-

vida, dinâmica e diversificada, e uma grande demanda por capital, comprovada pelo 

montante movimentado em operações de crédito, requisitados em instituições do Sis-

tema Financeiro Nacional, ou seja, as instituições financeiras tradicionais. 

E é neste cenário que se identifica a dificuldade que as instituições de crédito 

cooperativo encontram para aumentar suas quotas de mercado, bem como a insigni-

ficância deste tipo de crédito para o desenvolvimento econômico local do estado. 

De acordo com dados disponibilizados no relatório do 1º trimestre de 2017 do 

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), constatou-se que a quota 

de participação das instituições de crédito cooperativo, nas operações de crédito rea-

lizadas no estado de São Paulo, foi de, apenas, 0,73%; no ano de 2016, este percen-

tual ficou em 0,71% e, em 2015, em 0,84%. Os dados demonstram, portanto, que, 

apesar da redução acumulada de mais de 0,10%, em geral, a participação no Market 

                                            
100 Os 2% de associados paulistas representa, aproximadamente, 860 mil pessoas, enquanto que a soma dos 
associados da região Centro-Oeste é de, aproximadamente, 625 mil pessoas. 
101 FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO. Relatório Trimestral. mar. 2017. p. 20. 
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share das operações de crédito não tem sido relevante. Inclusive, é interessante ob-

servar que, no período do credit crunch brasileiro (2015-2016), o setor, ao invés de 

ganhar espaço, teve uma queda de 0,13%, enquanto que, nos estados onde as coo-

perativas de crédito estão mais sedimentadas – isto é, apresentam maior cobertura 

aos municípios e a maior relação de associados – houve, invariavelmente, cresci-

mento; em Santa Catarina, a título de exemplo, a quota de mercado, para as opera-

ções de crédito, é de 18,56%, em 2017, enquanto que, nos anos do credit crunch 

cresceu de 12,98% para 17,54%; no Rio Grande do Sul e no Paraná, estão, respecti-

vamente, em 12,34% e 12,82%, tendo crescido, também, no período de 2015-2016 

(de 7,99% para 11,94%, no Paraná; de 8,19% para 11,67%, no Rio Grande do Sul). 

Pode-se argumentar, em contrapartida, que as operações de crédito não sejam 

muito utilizadas, em São Paulo, por causa do perfil médio do associado; ainda que 

isso seja verdade, como indica o relatório do FGCoop102, a quota de mercado, das 

cooperativas de crédito, no segmento dos depósitos, é, também, muito baixa. No 1º 

trimestre de 2017, ficou em 1,27%, enquanto que, no ano de 2016, foi de 1,19% e, em 

2015, 0,68%. Observou-se, também, que, nos estados onde as cooperativas de cré-

dito estão mais sedimentadas, as quotas de mercado chegam a, até, 26%, como no 

caso de Santa Catarina. 

 

Quota de mercado das Instituições de Crédito Cooperativo 

Estados Operações de Crédito Depósitos 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

SP 0,84% 0,71% 0,73% 0,68% 1,19% 1,27% 

MG 5,37% 5,73% 6,07% 7,02% 7,94% 8,99% 

ES 11,51% 14,79% 15,52% 8,24% 9,26% 10,18% 

PR 7,99% 11,94% 12,82% 11,63% 12,38% 14,42% 

SC 12,98% 17,54% 18,56% 17,72% 23,96% 26,34% 

RS 8,19% 11,67% 12,34% 11,59% 12,62% 12,34% 
Quadro 10: Série histórica da quota de mercado das instituições de crédito cooperativo. 
Fonte: Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (2017) (elaborado pelo Autor). 

 

                                            
102 Segundo os dados apresentados no relatório, o perfil médio do associado a uma cooperativa de crédito é de 
poupador. 
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Percebe-se, desta forma, que há, sim, uma questão de “cultura cooperativa” 

mal trabalhada, no estado de São Paulo. E isto fica muito evidente quando se observa 

o grande número de sedes de cooperativas de crédito e a baixa participação no mer-

cado, bem como a baixa associação dos paulistas a estas instituições; existe uma 

incongruência entre a estrutura existente e a baixa aderência das pessoas. 

Há, também, um outro aspecto que contribuiu, bastante, para esta carência da 

“cultura cooperativa”. Historicamente, as instituições de crédito cooperativo surgiram 

em situações nas quais as comunidades locais encontravam-se em extrema dificul-

dade para ter acesso ao crédito, ao capital. Envolvia, portanto, como já apontado, um 

forte arranjo social (capital social), um senso de pertencimento ao território (territoria-

lismo), a governança horizontal e o mutualismo. 

Este tipo de dificuldade não ocorreu com o estado de São Paulo, coração fi-

nanceiro e econômico do país, desde a prosperidade trazida pelo ciclo do café, em 

meados do século XIX. 

Todavia, de modo diverso, os estados da região Sul nunca tiveram esta facili-

dade do aporte de capital, além do fato de suas populações serem compostas, majo-

ritariamente, por imigrantes, os quais trouxeram consigo modos de vida muito simila-

res, enquanto enfrentavam as mesmas dificuldades, em um país estranho, o que aca-

bou por contribuir na geração de uma coesão social, do capital social – tanto é, que a 

primeira instituição de crédito cooperativo surgiu no Rio Grande do Sul –. 

Nota-se, através da discussão dos dados coletados, que esta cultura coopera-

tiva ainda possui uma grande força, ganhando, a cada ano, mais espaço. Mais de um 

quarto dos depósitos catarinenses estão em cooperativas de crédito e quase 20% das 

operações de crédito catarinenses são realizadas através das mesmas instituições; 

mais de 90% dos municípios da região Sul estão cobertos pela rede de crédito coo-

perativo, contando com, aproximadamente, 4 milhões de pessoas associadas a al-

guma cooperativa de crédito. 

Como já dito, esta é uma realidade, ainda, distante para o estado de São Paulo. 

Não há como dizer que o crédito cooperativo contribui para o desenvolvimento local 
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de seu território, tendo em vista que, ainda, há uma cultura de relacionamento entre 

indivíduos – e comunidades – e grandes instituições financeiras, muito profunda. 

Passa-se, agora, à análise e discussão dos dados da Lombardia. 

 

6.2. Lombardia 

 

Conforme visto no início do estudo – mais especificamente no capítulo da con-

textualização histórica –, a relação entre as instituições de crédito cooperativo e a 

região da Lombardia é bastante antiga, tendo profundas raízes sociais, culturais e 

econômicas. Os dados coletados, no capítulo anterior, – ora analisados e discutidos 

– frutos de inúmeros estudos realizados por instituições públicas e privadas, de esco-

pos nacional e regional, acabaram por demonstrar quatro pontos centrais, os quais 

serão destrinchados ao longo da discussão. São eles: 

 

 O protagonismo financeiro da Lombardia; 

 A expansão do setor do crédito cooperativo, nos últimos dez anos; 

 O aparente baixo Market share das instituições de crédito cooperativo; 

 A cultura do crédito cooperativo e a problemática do territorialismo. 

 

Assim como o estado de São Paulo, a Lombardia se caracteriza pelo dina-

mismo econômico e por seu protagonismo financeiro, isto é, por ser a região italiana 

com a maior capilaridade financeira. Conforme os dados da Banca d’Italia, a região 

apresenta a maior densidade bancária do país, com cerca de 25 agências por Km². 

Conforme demonstrado no Quadro 3, são 210 grupos bancários operando na Lom-

bardia, dos quais 152 possuem sede na região, com mais de 5.800 agências espalha-

das por todo o território. Neste universo, encontram-se 34 bancos cooperativos, com 

sede na região, gerindo uma rede de 799 agências. 
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Como já demonstrado, a Itália foi assolada por duas fortes crises, em menos 

de cinco anos, as quais tiveram forte influência sobre o mercado financeiro, tanto na 

oferta de crédito quanto na própria estrutura das instituições, resultando no fenômeno 

do credit crunch e na necessidade da racionalização da administração bancária. 

O primeiro, como já discutido, é caracterizado pela retração na oferta de crédito, 

independente da taxa de juros cobrada, motivado por uma falta de confiança na adim-

plência; Di Colli & Girardi (2012)103 demonstraram, empiricamente, como a economia 

italiana foi afetada, após a crise do subprime, por este fenômeno. 

Já em relação à racionalização da administração bancária, na Itália, Alessan-

drini, Papi & Zazzaro (2004)104 e Lopez & Di Colli (2010)105 apontaram, em seus pa-

pers, como os grupos bancários, europeus e italianos, identificaram a necessidade de 

otimizar os serviços, torná-los mais eficientes, para fazer frente às crises financeiras. 

Neste sentido, os dados disponibilizados pela Banca d’Italia, em seu relatório sobre a 

Lombardia106, combinados com os dados disponibilizados pelo Annuario Statistico Re-

gionale della Lombardia (ASR Lombardia)107, indicam que o setor bancário lombarda 

diminuiu de tamanho108, tanto em sedes quanto em agências – de 2009 a 2016, dei-

xaram de existir 36 grupos bancários sediados na região e mais de 900 agências –. 

Naturalmente, as instituições de crédito cooperativo, também, sofreram com as 

medidas de racionalização, em especial as impostas pela reforma legislativa do Testo 

Unico Bancario (TUD). Entretanto, observa-se um aspecto muito interessante: De 

2009 a 2016, houve o encerramento das atividades de 12 bancos cooperativos. En-

tretanto, diferentemente do que ocorreu com as instituições bancárias tradicionais, o 

número de agências (escritórios) dos bancos cooperativos aumentou. 

 

                                            
103 Di Colli, S., Girardi, A. Restrizione creditizia durante la crisi del 2008-2009 e il ruolo anticíclico dele Banche 
di Credito Cooperativo. 2012. 
104 Alessandrini, P., Papi, L., Zazzaro, A. Banche, Territorio e Sviluppo. Moneta e Credito. Università di Ancona. 

2004. Pp. 1-3. 
105 Lopez, J. S., Di Colli, S. Competition and Market Power within the Italian Banking System. Quaderni di Ricerca 
del Credito Cooperativo. n.º 1. Federcasse. dec. 2010. p. 13. 
106 BANCA D’ITALIA. Economie regionali: L’economia della Lombardia. 2017. pp. 72-73. 
107 Dados encontrados no website: http://www.asr-lombardia.it/ASR/credito-assicurazioni-e-mercato-finanzia-
rio/aziende-di-credito/lombardia-e-province/tavole/933/2016/ (acesso set. 2017). 
108 Conforme apontam Alessandrini, Papi & Zazzaro (2004) e Lopez & Di Colli (2010), os processos de racionali-
zação da administração implicam diminuição dos gastos com agências, escritórios e staff, bem como acabam 
estimulando os movimentos de aquisição e fusão entre grupos bancários.  

http://www.asr-lombardia.it/ASR/credito-assicurazioni-e-mercato-finanziario/aziende-di-credito/lombardia-e-province/tavole/933/2016/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/credito-assicurazioni-e-mercato-finanziario/aziende-di-credito/lombardia-e-province/tavole/933/2016/
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Relação do n.º total de grupos bancários sediados e agências na Lom-

bardia (2009-2016) 

Ano n.º de grupos bancários n.º de agências 

2009 188 6.707 

2010 176 6.611 

2011 169 6.606 

2012 163 6.416 

2013 163 6.199 

2014 160 6.004 

2015 154 6.013 

2016 152 5.805 
Quadro 11: Série histórica do número de grupos bancários sediados na Lombardia e suas agências. 
Fonte: Banca d’Italia e Annuario Statistico Regionale della Lombardia (ASR Lombardia) (2017) (elaborado 
pelo Autor). 

 

Relação do n.º de bancos cooperativos sediados e agências na Lombar-

dia (2009-2016) 

Ano 
n.º de bancos coope-

rativos 
n.º de agências 

2009 46 765 

2010 45 803 

2011 45 809 

2012 43 815 

2013 42 807 

2014 42 802 

2015 37 807 

2016 37 799 
Quadro 12: Série histórica do número de instituições de crédito cooperativo sediadas na Lombardia e 
suas agências. 
Fonte: Banca d’Italia e Annuario Statistico Regionale della Lombardia (ASR Lombardia) (2017) (elaborado 
pelo Autor). 

 

Além do aumento físico, isto é, do aumento do número de agências presentes 

no território lombarda, um recente estudo elaborado pela Banca d’Italia demonstrou 

que houve, também, um aumento na quota de mercado dessas instituições. Nota-se, 

com isto, que os bancos cooperativos, na Lombardia, buscaram preencher o espaço 

deixado pelos grupos bancários tradicionais109 110 – ainda que não tenham a robustez 

financeira para tal tarefa –. 

                                            
109 De acordo com os dados apresentados, observa-se, de 2007 a 2016, a queda de, aproximadamente 12%, dos 
cinco maiores grupos bancários, enquanto que os bancos de crédito cooperativo (definidos pela metodologia do 
Banco Central Italiano, como bancos pequenos e menores) cresceram cerca de 5%. 
110 BANCA D’ITALIA. Economie regionali: L’economia della Lombardia. 2017. p. 34. 
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Atualmente, o Market share dos bancos de crédito cooperativo, na Lombardia 

é de 14,1%, um percentual que, indubitavelmente, não impressiona. A título de com-

paração – guardadas as devidas proporções –, a quota de mercado destas institui-

ções, em Santa Catarina, é de 18,5%. Todavia, o aparente baixo Market share do 

crédito cooperativo lombarda não deve ser tomado como um fim em si. 

Antes de discutir sobre este ponto, faz-se mister lembrar que a Lombardia foi 

um dos dois locais nos quais o conceito de crédito cooperativo surgiu, pautado em 

elementos como o interesse mútuo, o senso de pertencimento à comunidade / ao ter-

ritório e a dificuldade de acesso ao capital. Há, portanto, uma memória histórica, ainda, 

muito viva; do ponto de vista cultural, com o Milagre Italiano111, os arranjos institucio-

nais e sociais presentes na Itália, conforme aponta Putnam (1996), contribuíram para 

fortalecer o desenvolvimento dos municípios e regiões, sem alterar muito a realidade 

dos pequenos paesi e Comune. 

Cabe destacar, também, que a estrutura bancária cooperativa da Lombardia 

existe desde o último quarto do século XIX, fornecendo crédito e serviços financeiros 

às pequenas comunidades locais e a segmentos populacionais, antes excluídos. Com 

o passar dos anos, o desenvolvimento do setor, alavancado pelo crescimento econô-

mico, deu uma robustez financeira a algumas instituições, fazendo com que estas 

fossem alçadas ao grupo dos maiores bancos italianos. E este é um ponto muito inte-

ressante. 

Atualmente, dos dez maiores bancos italianos, três estão sediados na Lombar-

dia: o Unicredit S.p.A; o Banco BPM S.p.A; e o UBI Banca S.p.A. Como os nomes 

sociais destas três instituições indicam, são todos “società per azioni”, a denominação 

dada, pela legislação italiana, às sociedades anônimas; destes, os dois últimos são 

frutos de fusões entre bancos comerciais e bancos populares, destacando-se o Banco 

BPM S.p.A, nato da junção entre o Banco Popolare, de Verona, e a Banca Popolare 

di Milano, fundada por Luigi Luzzatti, em 1864. 

                                            
111 Período no qual a economia italiana deixou de ser eminentemente agrícola para se tornar uma das mais indus-
trializadas, da Europa e do mundo. Sobre os respectivos dados, observar o estudo realizado por Brugnoli & Fachin 
(2001). 
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O 1º parágrafo do art. 28, do Testo Unico Bancario, diz: “L'esercizio dell'attività 

bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche 

di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.”112. Significa, 

portanto, que, para a legislação vigente, os bancos populares podem ser considerados 

“sociedades cooperativas”, apesar das suas grandes particularidades, as quais os di-

ferenciam dos bancos cooperativos (e caixas rurais). Contudo, apesar deste detalhe 

legislativo contribuir para esclarecer mais o universo do crédito cooperativo lombarda 

e italiano, faz-se imprescindível destacar que, na metodologia adotada pela Banca 

d’Italia para a coleta de dados, foi utilizado o recorte econômico-patrimonial das insti-

tuições. 

Desta forma, pode-se dizer que o baixo Market share do crédito cooperativo, 

na Lombardia, é um fenômeno, do ponto de vista cultural, bastante descolado da rea-

lidade, uma vez que se desconsidera, metodologicamente, a influência que alguns 

antigos bancos populares, ainda, possuem sobre o mercado; os dados coletados res-

tringem-se, apenas, ao elemento econômico, ignorando a cultura financeira e coope-

rativa da região. 

Para o indivíduo médio, morador de uma pequena Comuna lombarda, a Banca 

Popolare di Milano, por exemplo, com toda sua história, continua apresentando, do 

ponto de vista social e cultural, a proximidade, de outrora, com as comunidades locais; 

ainda que, de fato, o grupo bancário tenha mudado – bem como o modelo societário 

(de “sociedade cooperativa” para “sociedade por ação”), não se pode negar que o 

elemento sociocultural envolvido, traduzido pela força da instituição e sua ligação his-

tórica com os territórios locais, ainda exerça uma forte influência na busca por seus 

serviços creditícios. 

Todavia, há de se destacar, também, uma mudança, a qual vem sendo imple-

mentada, baseada nos movimentos de racionalização da administração bancária, e 

que pode começar a minar este elemento sociocultural apontado, que é o redimensi-

onamento do número de agências – através da redução – e, consequentemente, a 

maior utilização de canais virtuais113. 

                                            
112 Testo Unico Bancario de 01/09/1993: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-
Bancario.pdf (acesso em set. 2017). 
113 BANCA D’ITALIA. Economie regionali: L’economia della Lombardia. 2017. p. 32. 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
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Como visto no Quadro 10 e no relatório da Banca d’Italia114, as agências ban-

cárias – de todos os segmentos – vem perdendo espaço para o internet banking. O 

distanciamento físico e a impessoalidade gerada são dois dos fatores que podem re-

presentar, do ponto de vista prático, dificuldades para os setores produtivos locais 

conseguirem o capital que necessitam. Destacam, sobre isso, Alessandrini, Papi & 

Zazzaro (2004): 

 

(...) la lontananza dai centri decisionali e la standardizzazione delle 
procedure di valutazione della clientela renderebbe molto problematico 
per le banche esterne il giusto apprezzamento delle potenzialità di 
sviluppo delle piccole imprese locali. (Alessandrini, Papi & Zazzaro, 
2004, p. 4). 

 

E sobre a importância das instituições bancárias próximas às comunidades, 

apontam: 

 

Tuttavia, gli indubbi vantaggi informativi delle banche locali, derivanti 
dal radicamento territoriale e dalle “affinità culturali” che le legano alla 
comunità sociale ed economica locale, se consentono una più corretta 
valutazione delle imprese locali, non per questo assicurano che il 
credito venga allocato sempre nella maniera più adatta allo sviluppo 
economico della regione. (Alessandrini, Papi & Zazzaro, 2004, p. 14). 

 

Pode-se, portanto, observar que, por enquanto, a cultura cooperativa lombarda 

continua alta, sendo muito mais avançada que a paulista. Entretanto, com as recentes 

crises financeiras, muitos grupos bancários tradicionais – e, entre eles, alguns coope-

rativos (bancos populares) – passaram, e ainda passam, por processos de fusões, 

aquisições e racionalização de suas administrações, os quais têm contribuído com um 

relativo distanciamento das comunidades locais. 

                                            
114 BANCA D’ITALIA. Economie regionali: L’economia della Lombardia. 2017. p. 32. 
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Contudo, deve-se ter em mente, também, que ainda há, na Lombardia, sólidos 

bancos cooperativos e caixas rurais (totalizando 37, de acordo com dados de 2016), 

os quais, sozinhos, representam 14,1% da quota de mercado, contribuindo com o de-

senvolvimento das comunidades locais e a consequente melhoria dos padrões de vida 

das populações; enquanto que, a título de comparação, em São Paulo são 224 coo-

perativas de crédito as quais representam, somente, 0,73% do mercado de crédito, 

caracterizando um desenvolvimento pautado no crédito dos grandes bancos brasilei-

ros, ainda que, estes, ofereçam alguns serviços por um preço maior do que os ofere-

cidos pelas cooperativas. 

Tendo sido os dados analisados e discutidos, passa-se, agora, às conclusões 

da pesquisa. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Ao longo do estudo, buscou-se identificar, dentro do desenvolvimento econô-

mico e social do estado de São Paulo, qual é – e qual foi – a relevância do crédito 

cooperativo, utilizando uma análise comparativa à região da Lombardia, na Itália. Este 

paralelo deu-se por dois motivos: A) as similaridades sociais e econômicas que ambas 

as regiões representam para seus respectivos países; B) a grande – e inegável – im-

portância que o crédito cooperativo teve para o desenvolvimento da região italiana, no 

final do século XIX e ao longo do século XX. 

Ante os dados expostos e as discussões elaboradas, conclui-se que: 

 

 O alto número de cooperativas de crédito, sediadas no estado de São 

Paulo, não exerce nenhum tipo de influência referente à expansão do setor, em seus 

municípios e por sua população. Inclusive, é importante destacar que o crescimento 

que houve foi muito tímido, muito aquém do ocorrido a nível nacional; enquanto que 

na Lombardia, há uma relação inversa, isto é, o alto número de cooperativas de crédito 

(sedes e agências) ocorre porque as comunidades e populações locais buscam, bas-

tante, este tipo de serviço; 

 O baixo Market share das cooperativas de crédito – cronologicamente 

apresentado –, tanto nas operações de crédito quanto nas de depósito, demonstra a 

inequívoca irrelevância para o desenvolvimento econômico local do estado de São 

Paulo; já na Lombardia, as quotas de mercado das instituições de crédito cooperativo 

apresentam uma interessante particularidade: os valores são baixos, porém relevan-

tes à realidade local – o que se comprova com o histórico crescimento do setor, desde 

2007 –, entretanto é importante esclarecer que os dados recolhidos pelos órgãos ita-

lianos não levaram em consideração a identidade cultural que há entre os segmentos 

produtivos e os antigos bancos cooperativos populares (a Banca Popolare di Milano); 

 O sucesso do setor creditício cooperativo está diretamente relacionado 

com a complexidade do capital social local, a qual se traduz em uma cultura coopera-
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tiva. De fato, tais instituições foram fundadas com base em três importantes elemen-

tos: A) o territorialismo, isto é, o senso de pertencimento de uma coletividade a deter-

minado território; B) a governança democrática/autogestão, que é a relação horizontal 

entre a instituição e seus membros; e, por fim, C) o mutualismo, caracterizado por ser 

a persecução de interesses comuns feito por indivíduos iguais em direitos e deveres. 

Neste sentido, é impossível não destacar o sucesso lombarda, o qual goza de todos 

estes elementos citados; elementos estes que se repetem em estados brasileiros 

como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, enquanto que, em São Paulo, não são tão 

presentes. 

 A tradição financeira dos setores produtivos e de consumo paulistas é, 

ainda, muito atrelada aos serviços financeiros fornecidos pelos grandes bancos co-

merciais, conforme fica demonstrado nos dados recolhidos. Uma explicação para isto 

é a facilidade de se obter crédito com tamanha pluralidade de players financeiros; já 

na Lombardia, este fenômeno não ocorre com tanta força. Ainda que haja a mesma 

facilidade e que a fatia de mercado dos grandes grupos bancários continue grande, a 

cultura cooperativa existente entre os micro e pequenos empresários – espinha dorsal 

do setor produtivo lombarda e italiano – possui uma relação bastante próxima com os 

bancos cooperativos e caixas rurais (sem contar com os bancos populares); 

 A impessoalidade e informatização resultantes das recentes mudanças 

na gestão bancária, implementadas, sobretudo, por força de um contínuo processo de 

racionalização, pode acabar contribuindo com o afastamento entre as instituições de 

crédito cooperativo e as comunidades locais lombardas, abalando a antiga – e tradi-

cional – relação. O mesmo fenômeno se repete em São Paulo, todavia pode repre-

sentar, para o setor, uma oportunidade pelas eventuais lacunas deixadas. 

 

Conclui-se, portanto, esta seção e passa-se às recomendações.  
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo sido observado a irrelevância do crédito cooperativo para o desenvolvi-

mento econômico local (DEL), do estado de São Paulo; sabendo que o conceito de 

DEL envolve a melhoria tanto dos indicadores econômicos quanto sociais; acompa-

nhando o crescimento do movimento cooperativista de crédito, no país, e observando 

a relevância deste tipo de instituição em estados como Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Paraná e Espírito Santo, o estudo recomenda, como proposta de política pú-

blica, a aproximação das administrações municipais e estadual com as instituições de 

crédito cooperativo, de modo que o arranjo social entre governo, setor produtivo, setor 

financeiro e sociedade civil contribua para a melhoria dos índices econômicos e soci-

ais, através de incentivos ao empreendedor e às cooperativas de crédito locais – é 

importante recordar que uma das principais características do Milagre Italiano foi, jus-

tamente, esta composição entre atores institucionais, sociais e produtivos locais –. 

Recomenda-se, também, como proposta de pesquisa, para estudos futuros, a 

compreensão desta falta de “cultura cooperativa”, no estado de São Paulo, já que, 

segundo dados, as instituições de crédito cooperativo fornecem, na maioria das vezes, 

serviços creditícios com preços mais competitivos do que o establishment bancário 

comercial. 

Presume-se que, com a compreensão do background cultural e com uma 

agenda ativa de políticas públicas, um modelo de desenvolvimento social e econô-

mico, mais centrado nas particularidades das comunidades locais, pode ser essencial 

para os entes federativos brasileiros saírem, de fato, da crise que os assola. 

  



84 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALESSANDRINI, P., PAPI, L., ZAZZARO, A.. Banche, Territorio e Sviluppo. Moneta 
e Credito. Università di Ancona. 2012. p. 56-103. 

 

 

ANSELL, C., GASH, A. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of 
Public Administration Research and Theory Advance Access, v.18 (4), nov. 
2007. 

 

 

AYADI, R., LLEWELLYN, D., SCHMIDT, R., ARBAK E., DE GROEN, W. P.. Investi-
gating Diversity in the Banking Sector in Europe. Key Developments, Perfor-
mance and Role of Cooperative Banks. Centre for European Policy Studies. 2005. 
pp. 184. 

 

 

BANCA D’ITALIA. L’economia della Lombardia. Economie Regionali, n.º 3. jun. 
2017. 

 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Panorama do Sistema Nacional de Crédito Coo-
perativo. dez. 2016. 

 

 

BANCO MUNDIAL. Definição de Desenvolvimento Econômico Local. Disponível em: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVE-
LOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20185186~me-
nuPK:399161~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139,00.html >. Acesso 
em: 1 set. 2017. 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20185186~menuPK:399161~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20185186~menuPK:399161~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20185186~menuPK:399161~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139,00.html


85 

 

 

BOND, S., HAM, K. Y., MAFFINI, G., NOBILI, A., RICOTTI, G.. Regulation, Tax and 
Capital structure: Evidence from administrative data on Italian banks. Questione di 
Economia e Finanza, n.º 361. out 2016. 

 

 

BITTENCOURT, Gilson Alceu. Cooperativas de crédito solidário: constituição e 
funcionamento. Estudos NEAD 4. 2ª Edição – Revisada, 2001. 

 

 

BRUGNOLI, A. FACHIN, S..Testing economic geography: Italy, 1951−1991. Eco-

nomics Bulletin, Vol. 18, Nº. 1. 2001. pp. 1−7. 

 

 

BUBBICO, R. L., DIJKSTRA, L. The European regional Human Development and 
Human Poverty Indices. Regional Focus, n.º 02. 2011. 

 

 

COLOMBO, E. C.. Radici, consolidamento e crescita del credito cooperativo tra 
Ottocento e Novecento. em Il Credito Cooperativo: Storia, Diritto, Economia, 
Organizzazione. Alessandro Carreta (org.). Ed. Mulino. 2011. pp. 23-39. 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Portal da Indústria. Disponível em: 
<http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/estado/sp>. Acesso em: 11 set. 2017.  

 

 

DI COLLI, S., GIRARDI, A. Restrizione creditizia durante la crisi del 2008-2009 e il 
ruolo anticíclico dele Banche di Credito Cooperativo Quaderni di Ricerca del 
Credito Cooperativo. n.º 3. Federcasse. 2012. 

http://perfilestados.portaldaindustria.com.br/estado/sp


86 

 

 

 

ÉUPOLIS LOMBARDIA. RAPPORTO LOMBARDIA 2017. jul. 2017. 

 

 

FAIRBAIRN, B. The meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the coop-
erative principles. Centre for the Study of Co-operatives. University of Saskatche-
wan. 1994. pp. 54. 

 

 

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Aumenta o número 
de jovens entre 16 e 24 anos que só estudam. Disponível em: <http://www.se-
ade.gov.br/aumenta-numero-de-jovens-entre-16-e-24-anos-que-so-estudam-aponta-
pesquisa/> Acesso em: 10 set. 2017. 

 

 

FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO. Relatório do Sis-
tema Nacional de Crédito Cooperativo – SNCC – 1º trimestre de 2017. mar. 
2017. 

 

 

_____________. Relatório Anual do Sistema de Crédito Cooperativo – SNCC – 
2016. dez. 2016. 

 

 

_____________. Relatório Anual do Sistema de Crédito Cooperativo – SNCC – 
2015. dez. 2015. 

 

 

http://www.seade.gov.br/aumenta-numero-de-jovens-entre-16-e-24-anos-que-so-estudam-aponta-pesquisa/
http://www.seade.gov.br/aumenta-numero-de-jovens-entre-16-e-24-anos-que-so-estudam-aponta-pesquisa/
http://www.seade.gov.br/aumenta-numero-de-jovens-entre-16-e-24-anos-que-so-estudam-aponta-pesquisa/


87 

 

GREATTI, Ligia. As cooperativas de crédito e a implementação da política de in-
clusão financeira no Brasil. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
Fundação Getúlio Vargas. 2017. 

 

 

GUISO L., SAPIENZA P., ZINGALES L.. Does Local Financial Development Mat-
ter?. The Quarterly Journal of Economics. Harvard College and the Massachu-
setts Institute of Technology, 2004. pp. 929-968. 

 

 

GODOY, A. S.. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. RAE – Re-
vista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 57-63, 1995. 

 

 

HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções. 9.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contas Regionais 
2014: cinco estados responderam por quase dois terços do PIB do país. Disponível 
em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-
quase-dois-tercos-do-pib-do-pais.html > Acesso em: 10 set. 2017. 

 

 

ISTITUTO PER LA COMPETIVITÀ. Lombardia: L’economia della Regione e i 
rapporti tra le Amministrazioni Territoriali e le Imprese. 2017. 

 

 

KING, R.; LEVINE, R.. Finance, entrepreneurship, and growth: theory and evidence. 
Journal Of Monetary Economics, v. 32, p. 513-542, 1993b. 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-pib-do-pais.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-pib-do-pais.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9460-contas-regionais-2014-cinco-estados-responderam-por-quase-dois-tercos-do-pib-do-pais.html


88 

 

 

LOPEZ, J. S., DI COLLI, S. Competition and Market Power within the Italian Banking 
System. Quaderni di Ricerca del Credito Cooperativo. n.º 1. Federcasse. dec. 
2010. 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasil no PISA 2015: Análises e reflexões sobre o 
desempenho dos estudantes brasileiros. 2016. 

 

 

PALHARES, V. M. A.. Análise histórica e evolutiva do cooperativismo de crédito no 
Brasil. In O cooperativismo de crédito no Brasil: do século XX ao século XXI. 
Santo André: Esetec Editores Associados. 2004. 

 

 

PINHEIRO, M. Cooperativas de crédito – história da evolução normativa no Brasil. 
6. ed., Brasília: Banco Central do Brasil, 2008. 

 

 

POLLICE, F. The role of territorial identity in local development processes. Uni-
versity of Naples – Frederico II. 2003. pp. 107-117. 

 

 

POLSI, A.. Financial Institutions in Nineteenth-Century Italy. The Rise of a Banking 
System. Financial History Review. 1996. p. 117–137. 

 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Ranking 
IDHM. Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/ran-
kings/idhm-uf-2010.html> Acesso em: 11 set. 2017. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-uf-2010.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-uf-2010.html


89 

 

 

 

PUTNAM, R. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de 
Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. 1996. 

 

 

ROCHA, A. S. E. Proudhom e o Federalismo. Proudhon: No Bicentenário de seu 
Nascimento. Manuel Gama (org.). Centro de Estudos Lusíadas. Universidade do Mi-
nho. Braga. 2009. pp. 11-38. 

 

 

SANTOS, A. A. Estudo das Características da População de Cooperados. V Fórum 
Banco Central sobre a Inclusão Financeira. nov. 2013. 

 

 

SMITH, A.. The Wealth of Nations / Adam Smith ; Introdução de Robert Reich ; Ed-
ited, with Notes, Marginal Summary, and Enlarged Index by Edwin Cannan. New 
York :Modern Library, 2000. 

 

 

SWINBURN, G., GOGA, S., MURPHY, F.. Desenvolvimento econômico local: um 
manual para a implementação de estratégias para o desenvolvimento econômico lo-
cal e planos de ação. Washington, DC: Banco Mundial (BIRD), 2006. 

 

 

THIRY-CHERQUES, H.. Modelagem de Projetos. 2ª ed. – 6ª reimpr. – São Paulo: 
Atlas, 2014. pgs. 44, 49. 

 

 



90 

 

WEBER, M.. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. New York, Scrib-
ner. 1958. pp. 292. 

 

 

ZAGO, A., DONGILI, P. Financial crisis, business model and the technical efficiency 
of Italian Banche di Credito Cooperativo. Quaderni di Ricerca del Credito 
Cooperativo, n.º 4. Federcasse. 2014. 


