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“The process by which banks create 

money is so simple that the mind is 

repelled.” (John Kenneth Galbraith) 

 

“A credit union is not an ordinary financial 

concern, seeking to enrich its members at 

the expense of the general public. Neither 

is it a loan company, seeking to make a 

profit at the expense of the unfortunates… 

The credit union is nothing of the kind; it is 

the expression in the field of economics of 

a high social ideal.”(Alphonse Desjardins)  



 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo estudar se as cooperativas de 

crédito influenciam as taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais e múltiplos 

com carteira comercial em suas operações de crédito e de depósitos a prazo. A 

pesquisa baseou-se no modelo de oligopólio de Monti-Klein (para os bancos), no 

modelo de Smith (para as cooperativas de crédito) e na teoria de Fama e Jensen 

sobre problemas de agência para criar uma estrutura teórica que permite entender a 

interação entre bancos e cooperativas de crédito nos mercados de crédito e de 

depósitos a prazo. A validade desta estrutura teórica foi testada empiricamente e os 

resultados evidenciaram que as cooperativas de crédito brasileiras influenciam as 

taxas de juros de crédito praticadas pelos bancos por meio de sua participação de 

mercado (market share). Uma maior participação de mercado das cooperativas de 

crédito está associada a maiores taxas de juros cobradas pelos bancos nas 

operações de crédito. Os resultados empíricos também evidenciaram que a 

participação de mercado das cooperativas de crédito não impacta as taxas de juros 

dos bancos para os depósitos a prazo. 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

This work aims to study whether credit unions can influence loan and 

deposit interest rates charged by Brazilian commercial banks. We based our 

research on Monti-Klein model for banks, Smith model for credit unions and the 

theory of Fama and Jensen about agency problems in the banking system. 

Therefore, we develop a theoretical framework to analyze the interaction between 

commercial banks and credit unions in credit and deposits markets. The empirical 

tests showed that credit unions influence banking interest rates through their market 

share. Higher credit union´s market share is associated to higher bank interest rates 

in credit operations. No evidence of impact of credit union´s market share in bank 

interest rates to deposits was found. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

É senso comum que em nosso país as taxas de juros para operações de 

crédito são bastante altas. No ranking das taxas de juros médias para empréstimos 

do Banco Mundial (2011), o Brasil é o único país a se manter nas três primeiras 

posições desde 1997. Em 2010 esta taxa foi menor apenas de Madagascar e 

República Democrática do Congo. No mesmo ranking, as outras posições são 

alternadas ano a ano por economias bem menos desenvolvidas do que a nossa, 

como Mongólia, Bulgária, Angola, Zimbábue e Malawi. 

Estes dados demonstram que o desafio das altas taxas de juros para 

operações de crédito no Brasil vem de longa data. A pergunta que os estudiosos, o 

público e as autoridades governamentais têm feito é: o que causa as altas taxas de 

juros de crédito em nosso país e o que pode ser feito para reduzi-las?  

Um diagnóstico importante do tema é o do Relatório de Economia 

Bancária e Crédito do Banco Central do Brasil (2010), que acompanha o 

comportamento dos componentes dessa taxa de juros desde 1999. Para 2010, o 

Banco Central do Brasil verificou que a taxa de juros para operações de crédito 

média é composta basicamente pela taxa de juros de captação, pela margem líquida 

dos bancos e pela inadimplência. Impostos diretos, custos administrativos, depósito 

compulsório e FGC - Fundo Garantidor de Créditos são componentes bem emnos 

relevantes.  

Há pelo menos uma década, várias medidas vêm sendo tomadas com 

vistas a diminuir cada um desses componentes. Empréstimos consignados, por 

exemplo, visam reduzir o componente de inadimplência. Por seu lado, o componente 

de margem líquida (lucro) dos bancos é mais inflexível, e a solução mais efetiva para 

baixá-lo é o aumento da concorrência bancária.  

A principal medida tomada neste sentido é o estímulo à entrada e ao 

aumento da participação das instituições não bancárias no mercado de crédito. Em 

especial, esforço tem sido feito pelo governo no sentido de ampliar a participação 

das cooperativas de crédito no sistema financeiro nacional.  
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A citação de Búrigo (2006) de um discurso oficial do Presidente da 

República esclarece o que tem motivado esse esforço: 

o dia em que o povo brasileiro descobrir que pode se organizar 
em cooperativas e, portanto, não precisa ficar subordinado aos 
spreads cobrados pelos bancos, que pode estabelecer taxas 
de juros menores, que pode ter não apenas cooperativa de 
produção, mas cooperativa de crédito, eu penso que nós 
estaremos começando a mudar de forma mais consistente e 
definitiva a História do Brasil (05 de maio de 2004, apud 
BÚRIGO, 2006, p.100). 
 

Soares e Melo Sobrinho (2008) afirmam que as medidas tomadas no 

âmbito do Banco Central para estimular o crescimento do sistema cooperativista 

baseiam-se nas seguintes razões: 

Primeiro, pelo poder [do sistema cooperativista] de organizar 
comunidades hoje com pouquíssimo acesso a serviços 
financeiros, tais como as localizadas longe dos grandes centros 
– um mal histórico; depois, por sua vocação de mobilizar e 
aplicar recursos em benefício da própria comunidade, o que 
estimula pequenos empreendimentos rurais e urbanos 
geradores de emprego e renda; finalmente porque, desde que 
bem organizado, ele se transforma em meio indutor de 
saudável aumento da competitividade no sistema 
financeiro, inserindo-se, portanto, no rol das medidas 
destinadas a promover a queda do spread bancário 
(SOARES e MELO SOBRINHO, 2008, p.80-81, grifo nosso).  

A despeito da importância do tema e dos esforços empregados pelo 

Banco Central nos últimos anos para o desenvolvimento do setor, não encontramos 

na literatura brasileira estudos que comprovem a influência direta do cooperativismo 

de crédito nas taxas de juros para operações de crédito e depósitos a prazo 

praticadas pelos bancos.  

Desta forma, nos é colocado uma questão de muita importância para o 

sistema financeiro em geral e bancário em particular: as cooperativas de crédito 

influenciam as taxas de juros para operações de crédito e de depósitos 

praticadas pelos bancos no sistema financeiro tradicional brasileiro? 
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1.2. OBJETIVO DA TESE 

 

O objetivo deste estudo é verificar se há impactos nas taxas de juros das 

operações de crédito e depósitos a prazo praticadas pelos bancos comerciais e 

múltiplos (com carteira comercial) brasileiros provocados pelas cooperativas de 

crédito. 

A resposta à questão de pesquisa e consequente atendimento do objetivo 

proposto não é trivial e nem óbvia a priori. De um lado temos que a participação de 

mercado das cooperativas é pequena, e, portanto, é difícil considerar que estas 

tenham alguma influência nas decisões dos grandes conglomerados bancários. De 

outro, podemos pressupor que as cooperativas, por serem instituições sem fins de 

lucro, oferecem a possibilidade de um maior grau de competitividade e de melhores 

taxas de juros no sistema bancário.  

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

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

acadêmicos para respondê-la por dois motivos principais. O primeiro deles é que a 

literatura sobre o tema não traz um modelo de concorrência entre cooperativas e 

bancos que precifique as taxas de juros de crédito e depósitos bancários – apenas 

testes ad hoc sobre essa relação, como os de Feinberg (2001, 2002) e Feinberg e 

Rahman (2001).  

Existem modelos, como os de Smith, Cargill e Meyer (1981), Smith (1984), 

Feinberg e Rahman (2008) e McKillop e Wilson (2011), que analisam a estrutura das 

cooperativas como agentes financeiros, e outros tantos que detalham a formação 

das taxas de juros praticadas pelos bancos, mas nenhum que una as duas questões 

para responder nossa pergunta de forma direta. Desta forma, há espaço para uma 

contribuição teórica inédita. A bibliografia sobre cooperativas de crédito (credit 

unions) é ampla, e os modelos sobre concorrência bancária também, o que 

demonstra a existência de suporte teórico para a pesquisa.  

Outro motivo justificador é o fato de que muito esforço tem sido empregado 

por parte do governo brasileiro para o crescimento do setor cooperativista de crédito 

com o objetivo de aumentar a concorrência bancária. No entanto, não há verificação 
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Fonte: Elaboração própria – dados do Banco Central do Brasil (2011c)

 

Este argumento é reforçado pelo Gráfico 2, que mostra a participação das 

cooperativas de crédito tanto no mercado de crédito quanto no de depósitos a prazo. 

Vemos que, embora ainda pequena, esta participação cresceu de forma consistente 

nos últimos dezessete anos, o que demonstra que a preocupação com o 

crescimento do setor cooperativista de crédito no Brasil vem de longa data. 
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Gráfico 4 – Resultado

Fonte: Elaboração própria – dados do Banco Central do Brasil (2011c)
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de operação das cooperativas, o que gera proporcionalmente maiores despesas a 

estas instituições, se comparadas aos bancos.  

O Gráfico 4 traz outra informação relevante, que complementa a anterior: a 

eficiência operacional, calculada como resultado operacional bruto (receitas menos 

despesas operacionais) dividido pelo patrimônio líquido. As cooperativas apresentam 

uma eficiência operacional bem menor do que os bancos, o que é compatível com 

seu status de organização sem fins de lucro. 

Concluímos, assim, que a relação entre cooperativismo de crédito e taxas 

de juros praticadas pelos bancos comerciais e múltiplos não é simples de ser 

analisada, porque envolve múltiplos fatores. Por isso, entendemos que a presente 

pesquisa é, além de justificável, bastante necessária para compreendermos melhor 

o sistema financeiro brasileiro. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para responder a nossa questão de estudo, dividimos este trabalho em 

cinco capítulos, além desta introdução. O capítulo 2 expõe a metodologia a ser 

empregada no trabalho, explicitando os pressupostos adotados, as hipóteses de 

pesquisa e métodos empregados para testá-las. O capítulo 3 traz as definições e um 

breve estudo do histórico e panorama atual do cooperativismo de crédito no Brasil e 

no mundo. O capítulo 4 explica as teorias empregadas para a análise da questão em 

estudo. O capítulo 5 traz os resultados teóricos e o capítulo 6, os empíricos. Por fim, 

o capítulo 7 traz a conclusão e revê os principais resultados da tese. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS, PRESSUPOSTOS E HIPÓTESES 

 

Neste capítulo definiremos os aspectos metodológicos de nossa pesquisa, 

os pressupostos adotados e as hipóteses a serem testadas. Este trabalho utilizará a 

pesquisa descritivo-explicativa e também a de cunho quantitativo para obtenção de 

nosso objetivo.  

 

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para respondermos à pergunta de pesquisa apresentada na seção 1.1 do 

capítulo 1, inicialmente apresentaremos as definições mais relevantes sobre o tema 

em estudo, bem como um histórico e um levantamento da situação atual do 

cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo, o que será tema do capítulo 3. O 

objetivo central desse capítulo será o de familiarizar o leitor com o tema e com o 

estado da arte do setor.   

Em seguida iremos apresentar as principais teorias que norteiam nosso 

entendimento da relação entre cooperativismo de crédito e taxas de juros praticada 

pelos bancos. Para tal entendimento, desenvolveremos nossa seção teórica na 

seguinte ordem: 

1. Definir como se dá a escolha dos clientes entre bancos e cooperativas 

de crédito (primeiro pressuposto); 

2. Explicar como os bancos formam as taxas de juros que praticam 

(segundo pressuposto); 

3. Explicar como as cooperativas de crédito formam as taxas de juros que 

praticam (primeira hipótese auxiliar); 

4. Entender como os bancos afetam as taxas de juros praticadas pelas 

cooperativas (segunda hipótese auxiliar); 

5. Entender como as cooperativas de crédito afetam as taxas de juros 

praticadas pelos bancos (terceira hipótese auxiliar).   

Uma vez apresentada nossa seção teórica, o que será feito nos capítulos 

4 e 5, poderemos verificar empiricamente a validade do conjunto teórico 

apresentado, o que será feito no capítulo 6. Por fim, o capítulo 7 apresentará a 

conclusão dos trabalhos de pesquisa apresentados nesta tese. 
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2.2. PRESSUPOSTOS E HIPÓTESES 

 

Hipótese central: as cooperativas de crédito brasileiras não influenciam as 

taxas de juros das operações de crédito e de depósitos a prazo praticadas 

pelos bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial. 

 

Para podermos alcançar de maneira mais consistente e mais detalhada o 

objetivo proposto, a hipótese central será segmentada em dois pressupostos e três 

hipóteses auxiliares, explicitados a seguir. 

 

2.2.1. ESCOLHA DOS CLIENTES ENTRE BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO  

 

1o pressuposto: o processo de escolha realizado pelos clientes do mercado 

bancário brasileiro na opção entre bancos e cooperativas de crédito considera 

tanto suas preferências pessoais, baseadas na teoria da agência, quanto as 

taxas de juros praticadas por cada tipo de instituição. 

 

Esse pressuposto sobre a divisão de participação de mercado (market 

share) entre bancos e cooperativas de crédito é importante na elaboração de nosso 

modelo final. A premissa de que os clientes escolhem sua instituição financeira 

baseados apenas nas melhores taxas de juros faz parte do senso comum, mas não 

é um argumento sustentável do ponto de vista teórico. Neste caso, todos os clientes 

prefeririam as cooperativas de crédito e não haveria justificativa para a existência 

dos bancos nestes mercados. 

A justificativa para este pressuposto será dada pela teoria de Fama e 

Jensen (1983a, 1983b) e pelo levantamento empírico realizado por Ventura et. al. 

(2009). Emmons e Schmid (2004) também criam um modelo teórico no qual uma 

parcela dos clientes prefere as cooperativas de crédito para realizarem suas 

transações financeiras, enquanto a outra parcela prefere os bancos, o que faz com 

que ambos os tipos de instituição não sejam substitutos perfeitos do ponto de vista 

do cliente. 
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Consideremos, portanto, que os clientes realizam sua escolha analisando 

tanto as taxas de juros de cada tipo de instituição quanto suas preferências pessoais 

relacionadas aos problemas de agência, de precificação do capital, de assimetria de 

informação e de barreiras à utilização que serão expostos adiante. 

 

2.2.2. ESTRUTURA DO MERCADO BANCÁRIO 

 

2o pressuposto: o mercado bancário brasileiro segue uma estrutura de 

oligopólio. 

 

Este pressuposto será adotado porque há entre os pesquisadores 

unanimidade sobre o tema, como se encontra detalhado na seção 3.1.1 do capítulo 

3. O pressuposto de que a estrutura do mercado bancário é conhecida é 

fundamental porque só a partir dele poderemos saber como se formam as taxas de 

juros que os bancos praticam.  

Considerando que os bancos formam um oligopólio, poderemos utilizar as 

condições de equilíbrio dadas pelo modelo de Monti-Klein, que será detalhado no 

próximo capítulo. Com elas, criaremos um modelo no qual os bancos e cooperativas 

interagem nos mercados de crédito e de depósitos a prazo, modelo que será 

utilizado para testar a hipótese central.  

 

2.2.3. MAXIMIZAÇÃO DE VALOR POR MEIO DA MAXIMIZAÇÃO DO BENEFÍCIO OFERECIDO 

AOS ASSOCIADOS 

 

1a hipótese auxiliar: as cooperativas de crédito brasileiras maximizam valor 

buscando a maximização do benefício líquido total oferecido aos seus 

associados. 

 

Apresentaremos na revisão bibliográfica a teoria de Smith, Cargill e Meyer 

(1981) e Smith (1984), que mostra que as cooperativas de crédito maximizam valor 

por meio da maximização do benefício líquido oferecido aos associados. Testaremos 

a validade deste modelo para o Brasil. É necessário verificar a validade desta 
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hipótese porque lançamos mão da função de maximização de benefício líquido aos 

associados para explicarmos como as cooperativas de crédito formam as taxas de 

juros que praticam, e como os bancos são capazes de influenciar essas taxas.   

A hipótese a ser verificada é a de que as cooperativas de crédito 

brasileiras maximizam valor por meio da função definida por Smith, Cargill e Meyer 

(1981) e Smith (1984). O benefício líquido oferecido ao associado é como: 

 

	�
� � ���,� � ���,����,� � ���,� � ���,����,� � ���,���,� � ���,���,� 
 

onde: 

	�
� = benefício líquido total gerado pela cooperativa de crédito a seus 

associados em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nos depósitos 

a prazo em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

��,� = quantidade de depósitos a prazo demandada pela cooperativa de 

crédito em t. 

���,� e ���,� = coeficientes da função de custo das cooperativas de 

crédito em t; 

 

Uma explicação mais minunciosa sobre a função acima será dada 

adiante. Bauer (2008) cria um teste para validar esta teoria. Para tanto, ele se utiliza 

do método de estudo de eventos, proposto pela primeira vez por Fama et al. (1969).  
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2.2.3.1. Estudos de evento e o teste de Bauer 

 

Campbell, Lo e Mac Kinley (1997) explicam que estudo de evento é um 

método empregado na teoria de finanças para medir se um acontecimento gera 

retornos anormais, ou acima do esperado, para os agentes interessados naquele 

mercado. Bauer (2008) utiliza este método pra testar se as cooperativas de crédito 

geram retornos anormais a seus associados, ou seja, se elas geram benefícios 

acima do que seria previsto dadas algumas variáveis de mercado.  

Para realizar um estudo de eventos, Campbell, Lo e Mac Kinley (1997) 

explicam que, primeiro, define-se o evento (no caso, a mudança no desempenho da 

cooperativa) e sua respectiva janela de tempo (no estudo de Bauer (2008), seis 

meses); após isso, verifica-se o retorno anormal pela diferença entre o valor 

observado e o esperado para aquela variável. Se o valor observado é 

estatisticamente maior do que o valor esperado, então se conclui que há retornos 

anormais.   

Bauer (2008) realiza um estudo de evento atípico, no sentido de que o 

evento, no caso em questão, ocorre todos os meses, pois em todos os meses o 

desempenho da cooperativa se altera. O autor define o retorno anormal das 

cooperativas de crédito da seguinte forma: 

 

Mercado de crédito:  

������� ������� � ���,� � � ���,�/"�# � ���,� � ���,�$%&$'()*  

 

Mercado de depósitos a prazo:  

������� ������� � � ���,�/"�# � ���,� � ���,�$%&$'()* � ���,�   
 

onde: 

���,� = taxa de juros praticada (observada) pelas cooperativas de crédito 

nas operações de crédito em t; 
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� ���,�/"�# = ���,�$%&$'()* = taxa de juros esperada nas operações de 

crédito das cooperativas de crédito dado um conjunto de variáveis explicativas "� 

em t; 

���,� = taxa de juros praticada (observada) pelas cooperativas de crédito 

nos depósitos a prazo em t; 

� ���,�/"�# = ���,�$%&$'()* = taxa de juros esperada nos depósitos a prazo 

das cooperativas de crédito dado um conjunto de variáveis explicativas "� em t. 

 

O teste de Bauer (2008) parte da premissa de que, se a cooperativa de 

crédito maximiza o benefício líquido ao associado, então toda vez que seu 

desempenho melhorar, ela irá diminuir a taxa de juros praticada em suas operações 

de crédito e aumentar a taxa de juros para seus depósitos a prazo. O contrário é 

esperado no caso de piora em seu desempenho. 

Essa premissa equivale a dizer que quando o benefício líquido observado 

é maior do que o esperado para as operações de crédito, ele deve ser também 

maior para os depósitos a prazo. Isto é, os sinais das duas equações abaixo devem 

ser sempre o mesmo (ambos positivos ou ambos negativos): 

 

Mercado de crédito: 

	��,� � 	��,�$%&$'()* � ���,� � ���,����,� �  ���,� � ���,�$%&$'()*#��,�  
	��,� � 	��,�$%&$'()* �  ���,�$%&$'()* � ���,�#��,�  
 

Mercado de depósitos a prazo: 

	��,�$%&$'()* � 	��,� � ���,� � ���,����,� �  ���,�$%&$'()* � ���,�#��,�  
	��,�$%&$'()* � 	��,� �  ���,� � ���,�$%&$'()*#��,�  
 

onde: 

	��,� e 	��,� = benefício líquido observado nas operações de crédito e 

de depósitos a prazo, respectivamente, oferecidos ao associados em t; 
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	��,�$%&$'()*
 e 	��,�$%&$'()*

 = benefício líquido esperado nas operações de 

crédito e depósitos a prazo, respectivamente, oferecidos ao associado em t; 

���,� = taxa de juros praticada (observada) pelas cooperativas de crédito 

nas operações de crédito em t; 

���,�$%&$'()* = taxa de juros esperada nas operações de crédito das 

cooperativas de crédito dado um conjunto de variáveis explicativas "� em t; 

���,� = taxa de juros praticada (observada) pelas cooperativas de crédito 

nos depósitos a prazo em t; 

���,�$%&$'()* = taxa de juros esperada nos depósitos a prazo das 

cooperativas de crédito dado um conjunto de variáveis explicativas "� em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em 

t; 

��,� = quantidade de depósitos a prazo demandada pela cooperativa de 

crédito em t. 

 

Bauer (2008) chama especial atenção para o fato de que o teste 

prescinde das taxas de juros praticadas pelos bancos. O autor enfatiza que o que é 

testado aqui não são as vantagens oferecidas pelas cooperativas em relação às 

instituições bancárias, mas sim se elas de fato atuam com o objetivo de maximizar o 

benefício oferecido a seus associados. Como ��,� e  ��,� são sempre positivos, o 

sinal de cada termo é dado apenas por  ���,�$%&$'()* � ���,�# e  ���,� � ���,�$%&$'()*#.  

Antes de realizar o teste propriamente dito, é necessário calcular 

���,�$%&$'()* e ���,�$%&$'()*. O autor realiza duas regressões lineares múltiplas, uma com 

���,� como variável dependente e a outra com ���,� e, a partir delas, calcula as taxas 

de juros estimadas (���,�$%&$'()* e ���,�$%&$'()*
) para os períodos subsequentes. Em 

nosso estudo realizaremos uma regressão com dados em painel para tal fim. Este 

método será explicado na próxima seção. 
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Como variáveis explicativas para esse modelo, Bauer (2008) utiliza as 

próprias taxas de juros de crédito e de depósitos a prazo defasadas em um período, 

a variação percentual do ativo da instituição, o logaritmo do ativo da instituição, a 

taxa de depósito compulsório e uma variável dummy para representar se a 

cooperativa é de livre associação ou não. Apresentaremos as variáveis que serão 

utilizadas para o caso brasileiro adiante. 

Após a realização da estimação, calculamos a estatística do teste, que é: 

 

	�+�� � � � �,- �.  

 

onde: 

	�+�� � estatística do teste de Bauer; 

� � / ���,�$%&$'()* � ���,�# ,  ���,� � ���,�$%&$'()*#0 , vetor 1 x 2 composto 

dos valores médios para cada uma das variáveis que o compõem; 

���,� = taxa de juros praticada (observada) pelas cooperativas de crédito 

nas operações de crédito em t; 

���,�$%&$'()* = taxa de juros esperada nas operações de crédito das 

cooperativas de crédito dado um conjunto de variáveis explicativas "� em t; 

���,� = taxa de juros praticada (observada) pelas cooperativas de crédito 

nos depósitos a prazo em t; 

���,�$%&$'()* = taxa de juros esperada nos depósitos a prazo das 

cooperativas de crédito dado um conjunto de variáveis explicativas "� em t; 

�. �  � transposto; 

�,- � inverso da matriz de variância-covariância. 

  

O autor demonstra que esta estatística segue uma distribuição qui-

quadrado com 2 graus de liberdade. As hipóteses nula e alternativa são as que se 

seguem: 
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H0: 12345 � 6 

HA: 12345 7 0 

 

Rejeitar a hipótese nula significa aceitar que as cooperativas oferecem 

anormais a seus associados e, portanto, que a função de maximização de valor ao 

associado é válida.  

 

2.2.4. IMPACTO DAS TAXAS DE JUROS DOS BANCOS NAS TAXAS DE JUROS DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

2a hipótese auxiliar: as cooperativas de crédito brasileiras não formam suas 

taxas de juros para crédito e depósito a prazo tendo como base as taxas de 

juros praticadas pelos bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial.  

 

Os pressupostos e a hipótese vistos até aqui consideram o mercado de 

crédito e das cooperativas separadamente. A segunda e a terceira hipóteses são 

necessárias para entendermos como se dá a interação de bancos e cooperativas de 

crédito no mercado bancário brasileiro. A partir deste ponto, nosso objetivo é 

entender se as escolhas de um tipo de instituição afetam as taxas de juros da outra.  

Inicialmente elaboraremos um modelo teórico que explica a interação 

entre bancos e cooperativas de crédito, o que será tema do capítulo 5. Esta teoria 

está baseada nos modelos de Monti-Klein e Smith, Cargill e Meyer (1981) e Smith 

(1984). Veremos que, no modelo teórico, as cooperativas de crédito utilizam as taxas 

de juros praticadas pelos bancos para definir suas próprias taxas (que maximizam o 

benefício líquido ao associado). Os bancos, por sua vez, não serão afetados 

diretamente pelas taxas de juros praticadas pelas cooperativas de crédito, mas sim 

pela participação de mercado destas.  

Após a elaboração teórica, faremos uma investigação empírica sobre o 

tema. Dois procedimentos serão realizados: o teste de causalidade de Granger e a 

regressão de dados em painel. Apresentaremos a seguir cada um dos 

procedimentos econométricos e explicaremos quais são as hipóteses nula e 

alternativa a serem testadas. 
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2.2.4.1. Testes de raiz unitária 

 

Antes de aplicar o teste de causalidade de Granger, é necessário testar 

se a presença de raiz unitária nas séries a serem estudadas por meio dos testes de 

Dickey-Fuller aumentado (ADF) e de Phillips-Perron. Estes testes são auxiliares 

necessários para a aplicação metodológica em questão. Uma série com raiz unitária 

(ou não-estacionária) é aquela cujos choques sofridos ao longo do tempo são 

permanentes. Desta forma, sua média e sua variância não são constantes, o que 

impossibilita a realização da maioria dos testes econométricos temporais. Uma vez 

analisadas as raízes unitárias de cada série – e, caso sejam detectadas, 

solucionado o problema por meio da utilização das diferenças das séries – 

partiremos aos testes de hipótese propriamente ditos. 

Testes alternativos ao teste de causalidade de Granger, como o teste de 

cointegração de Engle-Granger ou de Johansen, não poderão ser realizados 

justamente por conta do resultado dos testes de raiz unitária, como veremos no 

capítulo 6. Por fim, os dados também nos impedem de realizar o teste de raízes 

unitárias para os dados em painel, como explicado no mesmo capítulo. 

 

2.2.4.2. Teste de causalidade de Granger 

 

O teste de causalidade de Granger, publicado em Granger (1969), verifica 

a precedência temporal das variações de uma variável em relação à outra. Assim, 

dizemos que a taxa de juros dos bancos “granger-causa” a das cooperativas de 

crédito quando variações na taxa de juros dos bancos antecedem as variações da 

taxa de juros praticada pelas cooperativas, e vice-versa. Um ponto importante a 

considerar é que o teste de causalidade de Granger não é capaz de dizer se uma 

variável causa a outra, mas apenas se suas variações precedem temporalmente às 

da outra. 

Este teste é o utilizado em Feinberg e Rahman (2001) para o mercado de 

crédito dos Estados Unidos. Os autores segmentaram o mercado norte-americano 

em 77 (setenta e sete) sub-regiões e concluíram que em todas elas as taxas 
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praticadas pelos bancos precedem temporalmente (granger-causam) as taxas 

cobradas pelas cooperativas de crédito, mas que o contrário não é verdadeiro.  

Para realizar o teste de causalidade de Granger estimamos uma 

regressão linear da seguinte forma: 

 

Mercado de crédito: 

���,� � 9�:���,�,: �
;

:<-
9=:���,�,:
;

:<-
� >��,� 

 

Mercado de depósitos a prazo: 

���,� � 9?:���,�,: �
;

:<-
9@:���,�,:
;

:<-
� >��,� 

 

onde: 

���,� = taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t; 

���,� = taxa de juros média praticada pelos bancos nas operações de 

crédito em t; 

���,� = taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nos 

depósitos a prazo em t; 

���,� = taxa de juros média praticada pelos bancos nos depósitos a prazo 

em t; 

A � 1,… , � é o número de defasagens incluídas em cada equação; 

�: , =: , ?: , @:  = coeficientes das regressões; 

>��,�, >��,�= erro da regressões. 

 

A hipótese nula é a de que as variações das taxas de juros praticadas 

pelos bancos não precedem temporalmente as variações das taxas de juros 

praticadas pelas cooperativas de crédito. Ela é testada da seguinte forma: 
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Mercado de crédito: 

H0: ∑ 2EFE<G � 6 

HA:∑ 2EFE<G H 6 

 

Mercado de depósitos a prazo: 

H0: ∑ IEFE<G � 6       

HA:∑ IEFE<G H 6 

 

2.2.4.3. Regressão de dados em painel 

 

O teste de causalidade de Granger permite testar a relação entre as 

médias de mercado das taxas praticadas por bancos e cooperativas de crédito. Por 

outro lado, a regressão de dados em painel permite testar os efeitos da média de 

mercado das taxas de juros dos bancos nas taxas de juros de cada cooperativa de 

crédito separadamente.  

Segundo Wooldridge (2002), um modelo de regressão com dados de 

painel é utilizado quando os dados de que dispomos variam tanto entre indivíduos 

quanto temporalmente. Em nosso caso, dispomos dos dados das taxas praticadas 

por cada cooperativa de crédito em um período de tempo que vai de agosto de 1994 

a setembro de 2011, com variações trimestrais.  

A segunda hipótese auxiliar afirma que as taxas de juros médias 

praticadas pelos bancos não afetam diretamente as taxas de juros praticadas por 

cada cooperativa de crédito. Testaremos essa hipótese por meio da estimação das 

seguintes equações: 

 

Mercado de crédito: 

���,�J � ∑ K��,L"��,L,�JML<- � N�  ���,� � >��,�J   

 

Mercado de depósitos a prazo:  

���,�J � ∑ K��,L"��,L,�JML<- � N�  ���,� � >��,�J   
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onde: 

���,�J
= taxa de juros praticada pela cooperativa de crédito j nas operações 

de crédito em t; 

���,�J
= taxa de juros praticada pela cooperativa de crédito j nos depósitos a 

prazo em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelos bancos no crédito em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelos bancos nos depósitos a prazo 

em t; 

"��,L,�J , "��,L,�J
= representação das K variáveis explicativas incluídas no 

modelo (detalhadas no capítulo 6) para a cooperativa de crédito j em t; 

K��,L, K��,L= representação dos K coeficientes que relacionam cada 

variável explicativa às respectivas variáveis dependentes; 

N� = coeficiente que relaciona ���,�,- a ���,�: ; 

N� = coeficiente que relaciona ���,�,- a ���,�: ; 

>��,�: , >��,�: = erro das regressões. 

 

A hipótese nula é a de que as cooperativas de crédito não constituem 

suas taxas de juros para crédito e depósito com base nas taxas de juros 

determinadas pelos bancos.  

Esta hipótese é testada da seguinte forma: 

 

Mercado de crédito: 

H0: OP � 6    

HA:OP H 6 

Mercado de depósitos a prazo: 

H0: OQ � 6 

HA:OQ H 6 
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É importante notar que o teste é bi-caudal, ou seja, tanto no caso em que 

N�  e N�  são maiores ou menores do que zero rejeitaremos a hipótese nula. 

Aceitaremos então que as taxas de juros médias praticadas pelos bancos afetam as 

taxas de juros das cooperativas de crédito. Neste caso, o sinal de N�  e N�  nos 

permitirá interpretar que tipo de relação acontece entre as taxas dos dois tipos de 

instituição. 

 

2.2.5. IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NAS 

TAXAS DE JUROS DOS BANCOS NOS MERCADOS DE CRÉDITO E DE DEPÓSITOS A 

PRAZO 

 

3ª hipótese auxiliar: a participação de mercado das cooperativas de crédito 

brasileiras não influencia as taxas de juros de crédito e de depósitos 

praticadas pelos bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial. 

 

A base teórica que permite a construção desta hipótese é apresentada no 

capítulo 5. A partir do modelo de Monti-Klein e da teoria de Smith, Cargill e Meyer 

(1981) e Smith (1984) criaremos um modelo que relaciona a participação de 

mercado (market share) das cooperativas de crédito e as taxas de juros praticadas 

pelos bancos nos mercados de crédito e depósitos a prazo. É este modelo que nos 

permitirá elencar a terceira hipótese auxiliar. 

A validade desta hipótese será testada de duas maneiras distintas. O 

primeiro teste, por regressão de dados em painel, irá verificar diretamente se a 

participação de mercado das cooperativas de crédito impacta as taxas de juros 

praticadas por cada banco. Três resultados são possíveis: uma relação positiva 

entre essas variáveis, negativa ou ausência de relação. Estas três possibilidades 

serão analisadas detalhadamente na seção 5.3 do capítulo 5, com base no trabalho 

de Feinberg (2001, 2002, 2003).  

Após o resultado obtido, será necessário complementarmos esta análise 

através de um novo teste, que mede o impacto da participação de mercado das 

cooperativas de crédito nas taxas de juros médias do mercado bancário. Se essa 
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participação de mercado aumenta a taxa de juros para crédito dos bancos e diminui 

a taxa de juros para crédito das próprias cooperativas, qual será o resultado final 

para o cliente/associado? É o que discutiremos com este último teste, que será 

realizado por meio de uma regressão linear múltipla.  

Não podemos empregar, neste caso, uma regressão de dados em painel, 

pois não é possível utilizarmos os dados das cooperativas de crédito e dos bancos 

como parte de uma mesma amostra. Portanto, a única alternativa possível é o teste 

da relação entre a média de mercado das taxas de juros (considerando bancos e 

cooperativas de crédito) e a participação de mercado das cooperativas de crédito, 

como veremos a seguir. 

 

2.2.5.1. Regressão de dados em painel 

 

O primeiro teste sobre a terceira hipótese auxiliar será por meio do 

método de regressão de dados em painel explicado anteriormente. Este teste visa 

demonstrar se há relação entre a participação de mercado das cooperativas de 

crédito e as taxas de juros praticadas por cada um dos bancos comerciais e 

múltiplos com carteira comercial ao longo do período estudado. 

As regressões são:  

 

Mercado de crédito: 

���,�: � ∑ R��,L"��,L,�:ML<- � S� T�,� � U��,�:   

 

Mercado de depósitos a prazo: 

���,�: � ∑ R��,L"��,L,�:ML<- � S� T�,� � U��,�:   

 

onde: 

���,�J
= taxa de juros praticada pelo banco j nas operações de crédito em t; 

���,�J
= taxa de juros praticada pelo banco j nos depósitos a prazo em t; 
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"��,L,�J , "��,L,�J
= representação das K variáveis explicativas incluídas no 

modelo (detalhadas no capítulo 6) para o banco j em t; 

K��,L, K��,L= representação dos K coeficientes que relacionam cada 

variável explicativa às respectivas variáveis dependentes; 

T�,�= participação de mercado das cooperativas de crédito para 

operações de crédito em t; 

T�,�= participação de mercado das cooperativas de crédito para depósitos 

a prazo em t; 

S� = coeficiente que relaciona T�,� a ���,�: ; 

S� = coeficiente que relaciona T�,� a ���,�: ; 

>��,�: , >��,�: = erro das regressões. 

 

A hipótese nula é a de que a participação de mercado das cooperativas 

de crédito brasileiras não influencia as taxas de juros de crédito e de depósitos 

praticadas pelos bancos e pode ser descrita como: 

 

Mercado de crédito: 

H0: VP � 6 

HA: VP H 6 

 

Mercado de depósitos a prazo: 

H0: VQ � 6 

HA:VQ H 6 

 

Novamente temos um teste bi-caudal. O sinal esperado de S�  e S�  será 

analisado na seção 5.3 do capítulo 5. 
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2.2.5.2. Regressão linear múltipla  

 

Outra forma de verificação, complementar à anterior, é a realização de 

uma regressão linear múltipla que busca aferir o impacto da participação de mercado 

das cooperativas de crédito na média de mercado das taxas de juros de crédito e 

depósitos a prazo (considerando bancos e cooperativas de crédito).   

A importância deste teste reside no fato de que o aumento da participação 

de mercado das cooperativas de crédito poderá levar à redução das taxas de juros 

das cooperativas de crédito ao mesmo tempo em que leva ao aumento da taxa de 

juros dos bancos, e vice-versa. Neste caso, é necessário mensurarmos qual será o 

impacto desta participação de mercado na taxa média de juros praticada no 

mercado. 

É importante notar que, neste caso, não podemos utilizar o método de 

regressão de dados em painel, pois estamos unindo as informações de bancos e 

cooperativas de crédito em uma única variável. A existência de um número muito 

maior de cooperativas levaria a um resultado totalmente viesado. Por isso, a única 

forma de realizarmos este teste é por meio de uma regressão linear múltipla.  

Para tanto, realizaremos duas regressões, como mostrado a seguir:  

 

Mercado de crédito: 

��,�Wé):( � 9R�,L"�,L,�
M

L<-
� S�Wé):(T�,� � U�,�Wé):( 

 

Mercado de depósitos a prazo: 

��,�Wé):( � 9R�,L"�,L,�
M

L<-
� S�Wé):(T�,� � U�,�Wé):( 

 

onde: 

���,�Wé):( = média da taxa de juros no total das operações de crédito em t; 

���,�Wé):( = média da taxa de juros no total de depósitos a prazo em t; 



41 

 

"�,L,�, "�,L,� = representação das K variáveis explicativas incluídas no 

modelo (detalhadas no capítulo 6) em t; 

K�,L, K�,L = representação dos K coeficientes que relacionam cada 

variável explicativa às respectivas variáveis dependentes; 

T�,�= participação de mercado das cooperativas de crédito para 

operações de crédito em t; 

T�,�= participação de mercado das cooperativas de crédito para depósitos 

a prazo em t; 

S�Wé):(= coeficiente que relaciona T�,� a ��,�Wé):(; 

S�Wé):(= coeficiente que relaciona T�,� a ��,�Wé):(; 

U�,�Wé):(, U�,�Wé):(= erro das regressões. 

 

A hipótese nula é a de que a participação de mercado das cooperativas 

de crédito brasileiras não influencia as taxas de juros médias das operações de 

crédito e de depósitos a prazo do mercado brasileiro. Assim, temos: 

 

Mercado de crédito: 

H0: VPYéIE2 � 6 

HA: VPYéIE2 Z 0 

 

Mercado de depósitos a prazo: 

H0: VQYéIE2 � 6 

HA: VQYéIE2 7 0 

 

Este teste é uni-caudal, ou seja, apenas rejeitaremos a hipótese nula no 

caso de comprovarmos que uma maior participação das cooperativas de crédito no 

mercado bancário torna as taxas de juros médias menores para as operações de 

crédito e maiores para os depósitos a prazo. 
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2.3. RESUMO DOS PRESSUPOSTOS E HIPÓTESES 

 

A seguir, realizamos um resumo dos pressupostos e hipóteses aqui 

apresentados, com a intenção de facilitar a compreensão de todas as etapas: 

 

Tabela 1 – Pressupostos e hipóteses 

Pressuposto / Hipótese Teste Expectativa de Resultado 

Hipótese central: as cooperativas de crédito 

brasileiras não influenciam as taxas de juros 

das operações de crédito e de depósitos a 

prazo praticadas pelos bancos comerciais e 

múltiplos com carteira comercial. 

Resultados ob-

tidos por meio 

das hipóteses 

auxiliares. 

As taxas de juros praticadas pelos 

bancos são diretamente afetadas pela 

participação de mercado das 

cooperativas de crédito.  

1º pressuposto: o mercado bancário 

brasileiro segue uma estrutura de oligopólio. - - - - - 

A análise deste pressuposto permitirá a 

compreensão da relação existente entre 

bancos e cooperativas. 

2o pressuposto: os clientes do mercado 

bancário brasileiro escolhem entre bancos e 

cooperativas de crédito considerando tanto 

suas preferências pessoais, baseadas na 

teoria da agência, quanto as taxas de juros 

praticadas por cada tipo de instituição. 

- - - - - 

As taxas de juros praticadas por bancos 

e cooperativas de crédito têm impacto 

na escolha dos clientes, mas não são o 

único fator de decisão entre os dois 

tipos de instituição. 

1a hipótese auxiliar: as cooperativas de 

crédito brasileiras maximizam valor 

buscando a maximização do benefício 

líquido total oferecido aos seus associados. 

• Teste de 

Bauer (qui-

quadrado) 

As cooperativas maximizam o benefício 

líquido oferecido aos seus associados. 

2a hipótese auxiliar: as cooperativas de 

crédito brasileiras não formam suas taxas 

de juros para crédito e depósitos a prazo 

tendo como base as taxas de juros 

praticadas pelos bancos comerciais e 

múltiplos com carteira comercial.  

• Teste de 

causalidade de 

Granger; 

• Regressão 

em dados de 

painel. 

As cooperativas de crédito determinam 

suas taxas de empréstimos e depósitos 

com base nas taxas praticadas pelos 

bancos. 

3ª hipótese auxiliar: a participação de 

mercado das cooperativas de crédito 

brasileiras não influencia as taxas de juros 

de crédito e de depósitos praticadas pelos 

bancos comerciais e múltiplos com carteira 

comercial. 

• Regressão 

em dados de 

painel; 

• Regressão 

linear múltipla. 

Quanto maior a participação de 

mercado das cooperativas, maior a taxa 

de juros dos bancos para as operações 

de crédito, mas menor a taxa de juros 

média desse mercado. Não há impacto 

nas taxas de depósitos a prazo. 

 



43 

 

3. HISTÓRICO E PANORAMA ATUAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

3.1. CONCEITO 

 

Cooperativas de crédito são instituições financeiras que têm como 

objetivo oferecer crédito e depósitos a seus associados, que são ao mesmo tempo 

seus proprietários e clientes.  

Mais detalhadamente, Pinheiro (2008) explica que 

cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a 
forma de sociedade cooperativa, tendo por objeto a prestação de 
serviços financeiros aos associados, como concessão de crédito, 
captação de depósitos à vista e a prazo, cheques, prestação de 
serviços de cobrança, de custódia, de recebimentos e pagamentos 
por conta de terceiros sob convênio com instituições financeiras 
públicas e privadas e de correspondente no País, além de outras 
operações específicas e atribuições estabelecidas na legislação em 
vigor. (PINHEIRO, 2008, p.7) 

A principal diferença entre uma cooperativa de crédito e um banco 

comercial é a forma como cada uma dessas instituições maximiza valor. Segundo 

Damodaran (2004), o objetivo de uma empresa é maximizar o valor da riqueza do 

acionista. Para os bancos, acionista e cliente são figuras separadas e com distintos 

interesses. Maximizar valor é então um objetivo compatível com a maximização do 

preço da ação ou do lucro do banco, pois ao fazê-lo o banco gera mais recursos 

para o acionista, tanto em curto quanto em longo prazo.  

Por seu lado, as cooperativas são instituições criadas e organizadas por 

seus proprietários e clientes para conseguirem certos benefícios em relação às 

operações dos bancos tradicionais. A maximização do valor da riqueza dos 

cooperados é um objetivo mais complexo do que o proposto por Damodaran (2004) 

e é obtido de duas formas: melhores taxas de juros (menores para os empréstimos e 

maiores para os depósitos remunerados) e distribuição de sobras, ou repartição dos 

ganhos da empresa entre os associados. Percebe-se que a primeira destas formas é 

incompatível com a maximização de lucro, embora a segunda não seja, o que nos 

traz a necessidade de um estudo mais detalhado sobre como as cooperativas 

maximizam valor. 
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3.2. COOPERATIVAS SÃO INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS? 

 

Na literatura discute-se a possibilidade de se considerar as cooperativas 

como instituições bancárias. Pinheiro (2008) observa que alguns autores, como 

Fortuna (1999) e Assaf Neto (2001), classificam erroneamente as cooperativas como 

instituições não bancárias, juntamente com as empresas de consórcio, as 

seguradoras, as operadoras de câmbio e as corretoras e distribuidoras de valores. 

Isso se deve, ainda segundo Pinheiro (2008), à sua natureza peculiar de empresas 

sem fins de lucro. Mas o que separa as instituições bancárias das demais 

instituições financeiras é a capacidade de criar moeda por meio do recebimento de 

depósitos à vista e a prazo e da realização de operações de crédito. No Brasil, as 

cooperativas são autorizadas a realizarem ambos os tipos de operações, e por isso 

podemos considerá-las instituições bancárias.  

Feita esta ressalva, utilizaremos neste trabalho o termo “bancos” para 

designar somente os bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial, 

ou seja, bancos autorizados a receberem depósitos à vista e a prazo e realizarem 

operações de crédito. Referiremo-nos às cooperativas de crédito somente como 

“cooperativas”. 

 

3.3. HISTÓRICO DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

 

As cooperativas de crédito surgiram como consequência do movimento 

cooperativista e do desenvolvimento do sistema bancário que ocorreram por toda a 

Europa no século XIX. Àquela época os trabalhadores buscavam alternativas para 

se integrar ao mundo capitalista em desenvolvimento sem se submeterem aos 

baixos salários e às más condições de trabalho das fábricas inglesas. Com isso 

foram criadas as primeiras cooperativas de produção e de consumo (SINGER, 

2002). 

Ao mesmo tempo, os bancos comerciais tiveram uma expansão 

acentuada, decorrência das necessidades e do dinheiro da indústria nascente. Os 

recursos eram abundantes, mas aplicados majoritariamente a projetos industriais e 

de infraestrutura. O acesso a poupança e empréstimo para os trabalhadores era 

escasso porém necessário em um cenário de capitalismo em expansão. Os 
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trabalhadores rurais e urbanos, cada vez mais organizados, passaram a buscar 

novas soluções e foi assim que se formou em 1847 a primeira cooperativa de crédito 

na Alemanha (PINHEIRO, 2008). 

A primeira experiência cooperativista de crédito foi a da Associação de 

Caixas de Empréstimo de Heddesdorf, fundada por Friedrich Raiffeisen. Esta 

associação surgiu em uma área rural e atendia a pequenos agricultores. Ela contava 

com responsabilidade ilimitada dos sócios sobre o capital da empresa, dava um voto 

para cada associado independente do capital aplicado por este na cooperativa e não 

distribuía sobras. O modelo da cooperativa de Raiffeisen difundiu-se pela região e, 

também segundo Pinheiro (2008), ainda hoje é muito popular na Alemanha. 

Também na Alemanha foi criada a primeira cooperativa de crédito urbana. 

Em 1856, o juiz Herman Schulze fundou na cidade de Delitzsch uma cooperativa 

que se diferenciava da de Raiffeisen por distribuir sobras, remunerar seus dirigentes 

e exigir altas cotas de capital inicial de cada cooperado, o que a levou a atrair 

pequenos comerciantes e artesãos (BÚRIGO, 2006). As cooperativas com essas 

características são conhecidas atualmente como cooperativas Schulze-Delitzsch. 

O modelo de cooperativismo de crédito disseminou-se rapidamente da 

Alemanha para toda Europa e América do Norte. Segundo Búrigo (2006), essa 

expansão ocorreu “pela mão de religiosos, que vislumbravam o alcance social das 

cooperativas de crédito”. Na Itália, Luigi Luzzatti criou a primeira cooperativa de 

crédito sem nenhum tipo de vínculo associativo (common bond) entre os 

cooperados, isto é, eles não necessariamente precisavam pertencer a um mesmo 

ofício ou morar em uma mesma região. As cooperativas do tipo Luzzatti previam até 

mesmo a possibilidade de concessão de crédito a não associados.  

No Canadá, país que até hoje é referência em cooperativismo de crédito, 

foi implementado outro modelo de cooperativa pelo jornalista Alfonse Desjardins. As 

cooperativas Desjardins caracterizavam-se por terem vínculo associativo (common 

bond) e foram instituídas como uma maneira de apoiar o desenvolvimento do 

Canadá francófono, especialmente da província de Ottawa, que se encontrava em 

franca recessão à época (BÚRIGO, 2006). Raiffeisen, Schulze-Delitzsch, Luzzatti e 

Desjardins são os quatro principais tipos de cooperativas de créditos existentes no 

mundo até hoje. 
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Menos de meio século depois de serem criadas, as cooperativas de 

crédito apareceram no Brasil. Em 1902 a idéia foi trazida para o país pelo padre 

jesuíta Theodor Amstad, que fundou no Rio Grande do Sul a Caixa de Economia 

Amstad, em funcionamento até hoje (PINHEIRO, 2008). Até a década de 1940, 

cooperativas do tipo Raiffeisen e Luzzatti apareceram em todo o país, sobretudo por 

meio dos imigrantes europeus que chegaram nessa época. Mas foi no Sul que elas 

se consolidaram e ganharam mercado (BÚRIGO, 2006). 

Entre as décadas de 1940 e 1960, as cooperativas do tipo Luzzatti se 

multiplicaram no Brasil, pois requeriam pouco capital de seus cooperados e 

permitiam que estes se associassem livremente. Durante o Estado Novo, criou-se o 

Banco Nacional das Caixas de Crédito (BNCC), que pretendia controlar e 

regulamentar o movimento cooperativista de crédito. No início da década de 1960 

chegou ao Brasil o modelo Desjardins, trazido pela Igreja Católica com o apoio da 

CUNA (Credit Unions National Association), a associação das cooperativas de 

crédito dos Estados Unidos. As cooperativas Desjardins receberam no Brasil o nome 

de “cooperativas de crédito mútuo” (BÚRIGO, 2006).  

Após o golpe militar, as cooperativas de crédito entraram em um período 

de recessão no Brasil. As cooperativas de livre admissão, do tipo Luzzatti, passaram 

a ser proibidas. A Lei 4.595/64, que trouxe a reforma bancária e criou o Banco 

Central do Brasil, previa a abertura de novas cooperativas de crédito, mas 

burocratizava os procedimentos de tal forma a inviabilizar o surgimento de 

instituições deste tipo. Somente no final da década de 1980 o Banco Central passou 

a criar normas mais amigáveis e a atender certas reivindicações das cooperativas de 

crédito. 

A partir da década de 1990 o país assistiu a outro fenômeno: a 

consolidação dos sistemas de cooperativas de crédito. As cooperativas centrais, que 

agregavam as cooperativas de crédito e ofereciam benefícios como negociação em 

conjunto de recursos junto ao governo e no mercado interbancário, foram 

importantes para ajudar as cooperativas a ganharem economias de escala, ao 

mesmo tempo em que possibilitavam que elas mantivessem sua autonomia 

operacional.  

Três sistemas agregadores das cooperativas de crédito ganharam 

espaço: o Sicredi, que congrega sobretudo as cooperativas rurais do Sul, inspiradas 
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no modelo Raiffeisen; o Sicoob, que agrega, de forma geral, as cooperativas de 

crédito mútuo e as cooperativas do Nordeste; e o Unicred, que agrega as 

cooperativas dos profissionais da saúde. Destes sistemas, tanto o Sicredi quanto o 

Sicoob gerenciam seus próprios bancos cooperativos. Os bancos cooperativos 

possibilitam que esses sistemas atuem diretamente no mercado interbancário e 

participem do sistema de pagamentos brasileiro. O sistema Unicred operacionaliza 

suas atividades utilizando o Banco do Brasil (BÚRIGO, 2006; PINHEIRO, 2008).  

Na década de 2000 as cooperativas experimentaram grandes mudanças 

em termos de regulamentação, recebendo incentivos para sua constituição – entre 

eles diminuição do patrimônio líquido exigido, possibilidade de abertura de 

cooperativas de livre admissão e criação das cooperativas de crédito de 

empresários. Soares e Melo Sobrinho (2008) identificam ainda outros ganhos do 

cooperativismo de crédito nesse período: ampliação da capacidade de prestação de 

serviços, adequação dos limites de exposição por cliente, reforço da auditoria e 

acompanhamento e a criação de um departamento específico dentro do Banco 

Central do Brasil para supervisionar as cooperativas (Desuc).  

Com a expansão do microcrédito, ocorridas nessa mesma década, surgiu 

um novo sistema cooperativo, o Confesol, que congrega as centrais de crédito que 

se identificam com os princípios da economia solidária (BÚRIGO, 2006). 

 

3.4. O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO HOJE NO MUNDO 

  
Em pouco mais de um século as cooperativas de crédito se disseminaram 

pelos cinco continentes e passaram a ocupar um papel importante no sistema 

financeiro internacional. A Tabela 2 mostra que quase 188 milhões de pessoas – 

7,5% da população mundial economicamente ativa – estão filiadas a uma das 

52.945 cooperativas de crédito em todo o mundo, de acordo com o Conselho 

Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU, na sigla em inglês). 

Mais da metade dessas pessoas estão na América do Norte, onde 44,1% 

da população economicamente ativa é membro de uma cooperativa de crédito. Já 

na África essa porcentagem cai para 7,6%, mas o valor dos empréstimos médios, de 

apenas US$ 275, mostra a importância das cooperativas nessa região como 

facilitadoras do acesso ao crédito e à poupança para a população de baixa renda.  
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Tabela 2 – Cooperativas de crédito por continente 

Região 
Taxa de 

penetração1 
Coope-
rativas 

Afiliados 
Afiliados 

Cooperativas 

Empréstimo 
médio 
(US$) 

Depósito 
médio 
(US$) 

América 
do Norte 44,1 % 8.368 102.522.241 12.252 $   9.907 $   7.652 

Oceania 17,3 % 268 3.845.334 14.348 $ 11.979 $ 11.230 
África 7,6 % 17.561 17.081.280 973 $      275 $      282 
América 
Latina 4,9 %2 1.745 15.678.012 8.985 $   1.860 $   1.952 

Europa 3,5 % 2.394 8.253.749 3.448 $   2.688 $   1.577 
Ásia 2,6 % 22.162 37.801.055 1.706 $   2.849 $   2.134 
Mundo 7,5 % 52.945 187.986.967 3.551 $   6.540 $   5.107 
Fonte: WOCCU (2010) 
1 – Número de filiados como porcentagem da população entre 15 e 64 anos (2010) 
2 – América Latina continental. Para o Caribe, o valor é de 16,6%. 

 

Na Europa, a participação nas cooperativas de crédito é bastante desigual 

entre os países. Em alguns, a porcentagem de afiliados em relação à população 

economicamente ativa é surpreendentemente alta: 70,8% na Irlanda, 40,8% na 

França e 30,4% na Alemanha. Outros países, como Reino Unido, têm participação 

bem menos relevante, de cerca de 2% (WOCCU, 2010; WARD e McKILLOP, 2005). 

Pinheiro (2008) identifica três importantes organismos representativos das 

cooperativas de crédito em nível mundial: a ACI – Aliança Cooperativa Internacional, 

cuja missão é fortalecer o movimento cooperativista como um todo e que foi a 

primeira organização não governamental a fazer parte de um conselho consultivo da 

ONU; o WOCCU – Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, que promove o 

intercâmbio entre as cooperativas de crédito e estuda propostas para a 

regulamentação do setor em nível mundial, entre outras atividades; e a COLAC – 

Confederação Latino-Americana das Cooperativas de Economia e Crédito, que 

representa as cooperativas de crédito da região e estimula a criação e 

desenvolvimento de novas cooperativas no continente. 

 

3.5. O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO HOJE NO BRASIL 

 

No Brasil, segundo os dados comparativos da WOCCU (2010), somente 

2,9% da população economicamente ativa está filiada a uma cooperativa de crédito, 

pouco mais da metade da porcentagem média registrada na América Latina, de 

4,9%. O Gráfico 5 mostra que essa participação é uma das menores do mundo.  



 

Gráfico 5 – População 

Fonte: WOCCU (2010)  
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Os dados fornecidos pela Tabela 3 mostram que os países com alta taxa 

de penetração das cooperativas de crédito (ou seja, a porcentagem da população 

economicamente ativa que é filiada a uma cooperativa) também têm 

maiores taxas de crédito como proporção do PIB, além de 

inadimplência nas operações de crédito em geral.  

A mesma tabela mostra que o spread bancário no Brasil é dez vezes 

maior do que o de Chile, cerca de oito vezes maior do que o do México e quase o 

do Peru. Nos últimos dez anos o spread brasileiro se manteve entre 

na lista do Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 201

comparável apenas a países com um mercado financeiro muito menos desenvolvido. 

Em 2010, último ano com dados disponíveis, o spread de 31,1% a.a. do Brasil s

menor do que o da República Democrática do Congo (39,7% a.a.) e de Madagascar 

(38,5% a.a.). Estes são indicadores de que os altos spreads

longo prazo no país. A Tabela 3 sugere que o setor cooperativista de 
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Tabela 3 – Comparação internacional 

País Taxa de 
penetração (%) 

Crédito 

PIB3 

(%) 

Spread3 

 
(% a.a.) 

Inadimplência3 

 
(%) 

PIB per capita3 
(US$) 

América Latina 
Uruguai  8,8(1) 31,5 6,3 1,1 10.590 
Chile  8,3(1) 90,3 3,0 3,3 10.120 
Peru  4,7(1) 18,0 17,4 3,0 4.700 
México  3,6(1) 45,0 4,1 2,8 8.890 
Brasil  2,9(1) 97,8  31,1 3,8 9.390 

Europa 
Irlanda 70,8(1) 227,9 

5,5 

10,4 41.000 
França 40,8(2) 134,4 3,6 42.390 
Finlândia 35,8(2) 100,5 0,8 47.720 
Alemanha 30,4(2) 132,0 3,3 43.110 
Holanda 15,8(2) 212,1 0,8 49.050 
Espanha 7,1(2) 231,4 5,5 31.750 
Itália 5,5(2) 155,3 7,0 35.150 

América do Norte e Oceania 
Canadá 47,0(1) 177,6 2,6 1,3 43.270 
EUA 44,3(1) 143,6 n/d 5,5 47.390 
Austrália 24,0(1) 231,4 3,1 1,2 43.590 

Fonte: 1 – WOCCU – (número de filiados como porcentagem da população entre 15-64 anos, 2010) 
2 – European Association of Cooperative Banks e Banco Mundial, elaboração própria (% população 15-64 
anos, 2010) 
3 – Banco Mundial (%, 2010 – exceto inadimplência para França, Alemanha e Itália (2009) e Holanda (2006) ).  

 

O Gráfico 5 e a Tabela 3 indicam que a participação das cooperativas de 

crédito no mercado bancário brasileiro ainda é pequena se comparada a de outros 

países. No entanto, elas têm apresentado um crescimento substancial nos últimos 

anos: a carteira de crédito total passou de R$134 milhões em julho de 1994 para 

R$34 bilhões em setembro de 2011, um valor correspondente a um aumento de 

18.900%. Nos últimos dez anos, a carteira de crédito das cooperativas multiplicou-se 

por 9 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011c). O número de cooperativas passou 

de 911 em julho de 1994 para 1.284 em setembro de 2011, enquanto no mesmo 

período o número de bancos caiu de 270 para 177.  

Também o crescimento da participação de mercado das cooperativas de 

crédito no mercado de crédito e de depósitos a prazo foi relevante nesse período, 

atingindo 3,34% da carteira de depósitos a prazo e 2,02% da carteira de crédito livre 

do sistema financeiro nacional em setembro de 2011 (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2011c). 

Outro dado importante é trazido pelo Gráfico 6, onde vemos que as 

cooperativas que mais cresceram no Brasil são aquelas com ativos de até R$ 30 



 

milhões. Para Búrigo (2006), as cooperativas menores são as que apresentam maior 

poder para ampliar a capilaridade do sistema financeiro no Brasil, sobretudo em 

cidades pequenas e sem acesso aos bancos comerciais ou múltiplos.

Gráfico 6 – Número 

Fonte: Elaboração própria – dados do Banco Central do Brasil (2011c)
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3.859/2010 do Banco Central do Brasil, que revogou normativos anteriores a 

respeito do cooperativismo de crédito.  

A resolução prevê que novas cooperativas podem ser abertas após 

apresentação de análise de viabilidade econômico-financeira e de plano de negócios 

ao Banco Central. Elas devem se enquadrar em uma das seguintes categorias (ou 

common bonds): cooperativa de empregados de empresas afins, de pessoas de 

mesma profissão, de empresas filiadas a um mesmo sindicato patronal, de 

microempresários, rural, ou de livre admissão. Elas devem ainda observar uma 

política de governança, ter auditoria externa, e, no caso das cooperativas de 

microempresários e empresários, devem obrigatoriamente participar do Fundo 

Garantidor de Crédito – para as outras, a participação é facultativa. A resolução 

completa, com as exigências de capital inicial, patrimônio de referência e exposição 

de risco por cliente encontram-se no Anexo A desta tese.  

A mesma resolução também prevê regras para as cooperativas centrais, 

que funcionam como cooperativas das cooperativas de crédito, e para as 

confederações que congregam as cooperativas centrais e singulares (como vimos, 

as confederações de cooperativas de crédito no Brasil são Sicredi, Sicoob, Unicred e 

Confesol). Cooperativas centrais e confederações são ferramentas de apoio 

importantes para as cooperativas e a Resolução 3.859/2010 prevê que elas possam 

prestar serviços “de caráter técnico, administrativo, de cobranças, correspondentes e 

de aplicação centralizada de recursos, visando obtenção de melhor retorno às 

filiadas”, mas impõe que elas tenham normas que possibilitem supervisionar, prever 

e corrigir situações anormais às suas filiadas e que comuniquem ao Banco Central 

as irregularidades porventura encontradas. 

Em resumo, vimos nesta seção que as cooperativas de crédito brasileiras 

aumentaram sua importância no mercado bancário brasileiro, mas que sua 

participação de mercado ainda é baixa se comparada a de outros países. A partir de 

tudo o que foi exposto até aqui, realizaremos no próximo capítulo uma revisão 

bibliográfica que versará sobre a estrutura do mercado bancário e sobre a 

participação das cooperativas de crédito neste mercado. 
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4. REVISÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da teoria existente com dois 

objetivos. O primeiro deles é auxiliar o entendimento dos dois pressupostos 

realizados em nossa pesquisa, explicitados no capítulo 2, bem como das duas 

primeiras hipóteses auxiliares, que são baseadas no modelo de Smith, Cargill e 

Meyer (1981) e Smith (1984). O segundo é oferecer suporte teórico na construção 

de um modelo que esclareça a interação entre bancos e cooperativas de crédito no 

mercado bancário e que, portanto, forneça subsídio para respondermos à pergunta 

central de nossa tese por meio da terceira e última hipótese auxiliar.   

O capítulo está dividido em três partes: primeiro, a justificativa para a 

presença de instituições sem fins de lucro no mercado bancário e de como os 

clientes escolhem entre bancos e cooperativas para realizarem suas transações; 

segundo, a explicação de como se formam as taxas de juros praticadas pelos 

bancos, considerando-se um regime oligopólico e terceiro, a maximização de valor 

pelas cooperativas de crédito. 

 

4.1. ESCOLHA DOS CLIENTES ENTRE BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

O que justifica a entrada das cooperativas de crédito nos mercados de 

depósitos a prazo e de operações de crédito, do ponto de vista financeiro e 

econômico? Quais os benefícios que elas podem oferecer aos clientes bancários? 

Entender o papel das cooperativas de crédito no mercado financeiro só é possível se 

compreendermos os motivos da existência de instituições sem fins de lucro 

competindo com as instituições bancárias.  

Do ponto de vista do depositante, os artigos seminais de Fama e Jensen 

(1983a, 1983b) esclarecem quais são as situações nas quais as instituições 

financeiras mútuas apresentam maiores vantagens do que os bancos. Instituições 

financeiras mútuas, ou mutual financial institutions, caracterizam-se pelo fato de que 

seus proprietários são também seus clientes. Cooperativas de crédito, fundos 

mútuos e algumas outras companhias compartilham essa característica.  

Os autores afirmam que as instituições financeiras mútuas em geral, e as 

cooperativas em particular, solucionam o clássico conflito de agência entre 
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acionistas e depositantes em relação ao risco da instituição. No caso dos bancos, os 

acionistas preferem que a instituição invista em ativos com maior risco e maior 

possibilidade de retorno para seu capital; já os depositantes preferem o contrário, 

pois seu dinheiro é arriscado nesse investimento sem que eles necessariamente 

recebam parte dos ganhos associados a este risco. Na cooperativa, acionista e 

depositante são a mesma pessoa e logo não há a possibilidade de conflito.  

Fama e Jensen (1983a) explicam que as instituições mútuas seriam o tipo 

de instituição preferida por todos os investidores se não fosse um problema: a 

precificação dos ativos. Há uma diferença essencial entre bancos e cooperativas de 

crédito em termos de negociação do capital próprio: nos bancos, o capital do 

acionista é facilmente precificável e negociável no mercado secundário de ações. Já 

o capital do cooperado é precificado por meio de uma regra pré-determinada no 

contrato entre associado e cooperativa, e não pode ser negociado a preço de 

mercado – apenas pode ser resgatado pela própria cooperativa, se o cooperado 

assim o desejar. Portanto, há um trade-off entre a mitigação do problema de agência 

e a facilidade de negociação do capital. Os autores concluem que os clientes irão se 

dividir entre bancos e cooperativas de acordo com as preferências pessoais em 

relação a estes dois fatores. Este é o segundo pressuposto que será adotado em 

nosso trabalho e que será explicitado no capítulo seguinte. 

Do ponto de vista do tomador de crédito, argumetnos adicionais podem 

explicar a preferência dos clientes pelas cooperativas. Smith e Stutzer (1990) e 

Bhattacharya e Thakor (1993) interpretam a existência de cooperativas de crédito 

como fato endógeno ao mercado de crédito. Eles consideram um mercado composto 

por tomadores de empréstimo com baixa e alta probabilidade de não-pagamento 

onde somente cada cliente sabe em qual das duas categorias se encaixa.  

Na presença de informação assimétrica, seleção adversa e risco 

sistêmico, empréstimos que possibilitam receber parte do seu pagamento de volta 

na forma de distribuição das sobras torna a escolha por uma cooperativa uma 

decisão pareto-eficiente para o bom pagador. Primeiro, porque como cliente ele 

recebe uma vantagem adicional (a distribuição de sobras). Segundo, porque como 

investidor ele tem maior controle sobre o bom desempenho da instituição, pagando 

seus próprios empréstimos. Armendáriz e Morduch (2007) elaboram um modelo que 

confirma a relação entre participação em uma cooperativa de crédito e incentivo ao 



 

pagamento do empréstimo. García

empiricamente a validade desta relação para a Espanha. 

Cuevas e Fisher (2006) complementam esta explicação. Os autores 

defendem que existem

empréstimo e as instituições financeiras, mas também entre os cooperados que são 

tomadores de empréstimo e os que são poupadores. Desta forma, tomadores de 

empréstimo mais arriscados 

pelos próprios pares. 

 

Gráfico 7 – Porcentagem da carteira d

Fonte: Elaboração própria – dados do Banco Central do Brasil (2011c)

 

No Brasil, os dados também sustentam essa teoria. O Gráfico 7 mostra 

que desde julho de 2000 a porcentagem de carteira de crédito classificada com AA, 

A ou B, ou seja, com atraso inferior a 30 dias, é substancialmente maior para as 

cooperativas de crédito do que para os bancos.
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4.2. MERCADO BANCÁRIO BRASILEIRO COMO OLIGOPÓLIO 

 

4.2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A ESTRUTURA DO MERCADO DE CRÉDITO 

NO BRASIL 

 

As evidências empíricas suportam a tese de que o mercado bancário 

brasileiro segue uma estrutura oligopólica. Em um dos trabalhos pioneiros sobre 

esse tema no país, Nakane (2002) conclui que tanto a hipótese de concorrência 

perfeita quanto a de cartel ou conluio devem ser descartadas, resultado corroborado 

por Belaisch (2003). Petterini e Jorge Neto (2003) utilizam apenas os dados dos 

maiores bancos brasileiros para inferir que o mercado de crédito brasileiro segue um 

modelo de oligopólio de Bertrand (onde os bancos determinam as taxas de juros que 

irão praticar). Já Araújo e Jorge Neto (2007) demonstram que o mercado brasileiro 

opera em um regime de concorrência monopolística. 

Laureto e Oreiro (2010) concluem que o mercado brasileiro segue a 

estrutura de oligopólio de Cournot descrita pelo modelo de Monti-Klein (onde os 

bancos determinam a quantidade de crédito e de depósitos a prazo que irão 

negociar). Esses autores demonstram empiricamente que uma maior concentração 

bancária está relacionada a uma maior lucratividade para os bancos.  

Em outro trabalho, Nakane (2003) conclui que existem outras variáveis 

que tornam o mercado bancário oligopolizado no Brasil, como os custos, para o 

cliente, de transferência das suas transações bancárias de uma instituição financeira 

para outra (switching costs). Por fim, Nakane e Rocha (2010) evidenciam que a crise 

de 2008 intensificou o processo de concentração bancária no Brasil, mas que esta 

concentração não teve impacto acentuado no aumento do poder de mercado dos 

bancos. Para estes autores, o mercado de crédito do país continua sendo 

oligopólico, mas com taxas relativamente elevadas de competição. 

Não encontramos registros de trabalhos que concluam que o mercado de 

crédito brasileiro tenha estrutura de concorrência perfeita ou de monopólio, e, 

portanto, dadas as evidências citadas, utilizaremos neste trabalho o pressuposto de 

que o mercado de crédito brasileiro é oligopolista. Este será o primeiro pressuposto 

apresentado no capítulo seguinte.  
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O modelo específico de oligopólio que o mercado bancário brasileiro 

segue, porém, não é consensual entre os estudiosos do tema. Os estudos acima 

apontados testam, no geral, a hipótese de um modelo de oligopólio contra a hipótese 

de concorrência perfeita ou de monopólio, mas não de um tipo de oligopólio contra 

outro.  

Para a realização de nosso modelo de interação entre bancos e 

cooperativas de crédito adotaremos o modelo mais utilizado na literatura sobre 

oligopólio no mercado bancário, o modelo de Monti-Klein, que foi comprovado como 

válido para o caso brasileiro por Laureto e Oreiro (2010). 

A escolha do modelo de Monti-Klein é justificada neste trabalho pelos 

seguintes motivos: primeiro, porque ele prevê que o crédito possa ser racionado 

conforme o interesse dos bancos, o que é compatível com a teoria de Stiglitz e 

Weiss (1981), que comprovaram que racionar a oferta é uma decisão ótima para os 

bancos em um mercado com risco de crédito. Segundo, porque o modelo ignora 

diferenciação de produto e diferença de tamanho entre os bancos, questões que não 

são relevantes neste estudo. Terceiro, porque a condição de equilíbrio encontrada 

neste modelo permite a comparação direta com a condição de equilíbrio das 

cooperativas de crédito, dada pelo modelo de Smith, Cargill e Meyer (1981) e Smith 

(1984), que veremos adiante. 

 

4.2.2. MODELO DE MONTI-KLEIN PARA COMPETIÇÃO BANCÁRIA 

 

O modelo de Monti-Klein é uma adaptação do modelo de oligopólio de 

Cournot para o mercado bancário. O oligopólio de Cournot é aquele no qual as 

firmas determinam a quantidade que desejam ofertar. O preço a ser cobrado é 

consequência dessa quantidade. A lógica do modelo de Cournot é que as empresas 

escolherão ofertar a quantidade que maximiza seu lucro, quantidade esta menor do 

que aquela dada pelo equilíbrio de concorrência perfeita.  

O modelo de Monti-Klein foi desenvolvido por Klein (1971) e Monti (1972), 

e compilado por Freixas e Rochet (1997), entre outros. Klein (1971) considera as 

instituições bancárias maximizam valor por meio da maximização do lucro, mas 

Monti (1972) amplia o modelo de Klein (1971) para outros objetivos, como a 

maximização do volume de depósitos. Este modelo tem como característica o fato 



58 

 

de que as taxas de crédito e de depósito encontram seu equilíbrio em mercados 

totalmente separados. 

No modelo de Monti-Klein, conforme a descrição de Freixas e Rochet 

(1997), cada banco determina a quantidade de crédito e de depósitos a prazo que 

maximiza o seu lucro. Todos os bancos tomam sua decisão simultaneamente, e é 

fácil perceber que, em equilíbrio, a decisão ótima será a mesma para todos. O total 

de crédito a ser ofertado por �� bancos será então dividido da seguinte forma: 

 

��,� � �[\],];^      e    ��,� � �[\],];^                                                               (1) 

 

onde:  

��,� = quantidade de crédito ofertada por um banco em t, em equilíbrio; 

��,� = quantidade de depósito a prazo demandada por um banco em t, 

em equilíbrio; 

�.*�,� = quantidade total de crédito ofertada no mercado bancário em t; 

�.*�,� = quantidade total de depósito a prazo demandada no mercado 

bancário em t; 

�� = número de bancos. 

 

Caso as quantidades de crédito e depósitos a prazo (��,� e ��,�) não 

sejam iguais, o banco pode recorrer a um emprestador central a uma taxa �W,� para 

negociar a quantidade necessária de recursos. Por fim, consideramos, por 

simplicidade, que os custos dos bancos seguem uma função linear. Temos: 

 

_�,� � ��,� � ��,�                                                                               (2) 

�� ��,� , ��,�� � ���,���,� � ���,���,�                                               (3) 

 

onde:  
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_�,�= quantidade negociada no mercado monetário pelo banco no 

período t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por um banco em t; 

��,� = quantidade de depósito a prazo demandada por um banco em t; 

�� = função de custo dos bancos em t; 

���,� e ���,� = coeficientes da função de custo �� em relação às 

operações de crédito e depósitos a prazo em t. 

 

Podemos, assim, escrever a função de lucro dos bancos: 

 

`� � ���,���,� � �W,�_�,� � ���,���,� � ���,���,� � ���,���,�             (4) 

 

onde: 

`�  = lucro do banco em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por um banco em t; 

�W,� = taxa de juros do mercado interbancário em t; 

_�,�= quantidade negociada no mercado monetário pelo banco no 

período t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

��,� = quantidade de depósito a prazo demandada por um banco em t; 

���,� e ���,� = coeficientes da função de custo �� em relação às 

operações de crédito e depósitos a prazo em t. 

 

Para garantir a existência de um lucro não-negativo, uma condição para a 

existência dos mercados de crédito e de depósitos a prazo é:  
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���,� a �W,� a ���,�                                                                             (5) 

  

Neste modelo, os bancos determinam a quantidade ofertada de crédito e 

demandada de depósito a prazo. Estas quantidades originam as taxas de juros de 

crédito e de depósito de equilíbrio, que são descritas por: 

 

���,� � ��� ��.*�# � �����,� � ��,�*b�'*%�                                            (6) 

���,� � ��� ��.*�# � �����,� � ��,�*b�'*%�                                               (7) 

 

onde: 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

�.*�,� = quantidade total de crédito ofertada no mercado bancário em t; 

�.*�,� = quantidade total de depósitos a prazo demandada no mercado 

bancário em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por um banco em t; 

��,� = quantidade de depósito a prazo demandada por um banco em t; 

��,�*b�'*% = quantidade total de crédito ofertada pelos outros bancos em t; 

��,�*b�'*% = quantidade total de depósitos a prazo demandada pelos outros 

bancos em t. 

 

Vemos, em (6) e (7), que as taxas de juros praticadas pelos bancos são 

função da quantidade total de crédito e depósitos negociadas no mercado bancário. 

Esta relação será importante no modelo que construiremos no capítulo 5.  

Substituindo (2) em (4) e rearranjando os termos, temos: 

 

`� � ���,� � �W,����,� �  �W,� � ���,�#��,� � ���,���,� � ���,���,� (8) 
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onde: 

`� = lucro do banco em t. 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

�W,� = taxa de juros do mercado interbancário em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por um banco em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

��,� = quantidade de depósito a prazo demandada por um banco em t; 

���,� e ���,� = coeficientes da função de custo �� em relação às 

operações de crédito e depósitos a prazo em t. 

 

Para encontrar a condição de maximização do lucro, derivamos a 

equação (8) em relação a ��,� e ��,� escrevemos as condições de primeira ordem: 

 

c d]c�^,] � c'e^,]c�^,] ��,� � ���,� � �W,� � ���,� � 0                              (9) 

c d]c�^,] � �W,� �  ���,� � c 'f^,]c�^,] ��,� � ���,� � 0                             (10) 

 

De (6) e (7), notamos que: 

 

c'e^,]c�^,[\],] � c'e^,]c�^,]                                                 (11) 

c'f^,]c�^,[\],] � c'f^,]c�^,]                                                     (12) 

 

Substituindo (1), (11) e (12) em (9) e (10), temos: 

 

c d]c�^,] � c'e^,]c�^,[\],]
�^,[\],];^  �  ���,� � �W,� � ���,� � 0                       (13) 

c d]c�^,] � �W,� �  ���,� � c 'f^,]c�^,[\],]
�^,[\],];^ � ���,� � 0                         (14) 
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Sabemos que, por definição, a elasticidade da demanda por crédito e a 

elasticidade da oferta dos depósitos a prazo por parte do público é dada por: 

 

g��,� � � c�^,[\],]c 'e^,]
'e^,]�^,[\],] 7 0                                                             (15) 

g��,� � � c�^,[\],]c 'f^,]
'f^,]�^,[\]] 7 0                                                             (16) 

 

onde: 

g��,� = elasticidade da demanda por crédito dos bancos em t; 

g��,� = elasticidade da oferta dos depósitos a prazo dos bancos em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

�.*�,� = quantidade total de crédito ofertada no mercado bancário em t; 

�.*�,� = quantidade total de depósitos a prazo demandada no mercado 

bancário em t. 

Finalmente, podemos reescrever as condições de maximização do lucro 

(13) e (14) e dividir ambos os lados por ���,� (em 13) e ���,� (em 14) para obter: 

 

'e^,] ,  'h,] i je^,] #'e^,] � � -k e^,[\],]k le^,]
�^,[\],];^'e^,] � - 

;^me^,] � ne^,]me^,]                   (17) 

 

'h,], jf^,]� , 'f^,]'f^,] � � -k f^,[\],]k lf^,]
�^,[\],];^'f^,] � - 

;^mf^,] � nf^,]mf^,]                (18) 

 

onde: 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 
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�W,� = taxa de juros do mercado interbancário em t; 

���,� e ���,� = coeficientes da função de custo �� em relação às 

operações de crédito e depósitos a prazo em t; 

g��,� = elasticidade da demanda por crédito dos bancos em t; 

g��,� = elasticidade da oferta dos depósitos a prazo para os bancos em t; 

o��,� = participação de mercado (ou market share) de cada banco no total 

de crédito concedido pelos bancos em t, igual a 
- 
;^; 

o��,� = participação de mercado (ou market share) de cada banco no total 

de depósitos oferecidos pelos bancos em t, igual a 
- 
;^. 

�� = número de bancos. 

 

A equação (17) apresenta um resultado importante para esta tese. A 

primeira parte da equação é o índice de Lerner, ou índice preço-lucro do banco, e 

representa quanto o banco consegue cobrar nos empréstimos concedidos acima do 

custo desse empréstimo, em termos percentuais. Alternativamente, podemos 

interpretar o índice de Lerner como o quanto o banco consegue cobrar acima da 

taxa de equilíbrio em concorrência perfeita (pois neste caso a taxa seria igual ao 

custo marginal do empréstimo e o índice de Lerner seria zero), ou ainda quanto o 

spread representa, em termos percentuais, da taxa de juros cobrada nos 

empréstimos. Como vemos, o índice de Lerner nesse caso é igual ao market share 

de cada banco (que é igual a 1/��) dividido pela elasticidade da demanda de 

crédito. A equação (18) pode ser interpretada de forma análoga.  

As condições (17) e (18) representam, respectivamente, o equilíbrio do 

mercado de crédito e de depósitos a prazo em um mercado no qual participam 

apenas bancos. Vejamos, agora, como se dá a participação das cooperativas de 

crédito neste mercado. 
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4.3. A MAXIMIZAÇÃO DE VALOR NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

Uma vez entendido o papel das cooperativas no sistema financeiro, 

passaremos a analisar como estas instituições maximizam valor. Na literatura sobre 

o tema, duas funções foram utilizadas para tal fim: a de minimização do custo e a de 

maximização do benefício ao associado. 

Os primeiros artigos sobre o assunto, como Dran (1971), Koot (1978), 

Wolken e Navratil (1980) e Murray e White (1983), estudaram a função de 

minimização de custos, o que denotaria uma atuação eficiente em termos do uso 

dos recursos por parte da cooperativa. Minimizar custos parecia à época uma 

solução adequada, mas outros trabalhos criticaram essa função por seu simplismo, 

como Fried, Lovell e Eeckaut (1993) e mais recentemente Bauer (2008). Minimizar 

os custos da empresa, ainda que seja uma decisão eficiente, não gera por si só 

benefícios diretos (ou valor) aos associados. 

Em contraposição a essa função, Smith, Cargill e Meyer (1981) e Smith 

(1984) definiram outro objetivo para as cooperativas de crédito: a maximização do 

benefício líquido aos cooperados. Este modelo passou a ser amplamente aceito 

pelos pesquisadores, como em Boldin, Leggett e Strand (1998), Westley e Shaffer 

(1999), Fischer (2001), Frame, Karels e McClatchey (2001), Leggett e Strand (2002), 

Goddard e Wilson (2005), Bauer (2008), Goddard, McKillop e Wilson (2008) e 

Wheelock e Wilson (2008), entre vários outros. 

O modelo de Smith, Cargill e Meyer (1981) e Smith (1984) considera que 

dois tipos de benefícios podem ser oferecidos pelas cooperativas de crédito a seus 

associados: melhores taxas de juros e distribuição de sobras. Melhores taxas de 

juros significam menores taxas para crédito e maiores para depósitos a prazo, se 

compradas às taxas de juros praticadas pelos bancos. Já distribuir sobras significa 

dividir o excedente gerado pela instituição entre seus cooperados proporcionalmente 

ao crédito negociado e/ou ao capital depositado por cada um. A cooperativa de 

crédito maximiza o valor a seus associados quando maximiza o total de benefícios 

oferecidos a estes.  

Por uma questão de simplicidade, Smith, Cargill e Meyer (1981) e Smith 

(1984) interpretam ���,� e ���,� como as taxas líquidas oferecidas aos cooperados, 

ou seja, incluindo-se o efeito da distribuição de sobras nelas. Os autores também 
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consideram que cada grupo de associados – poupadores e tomadores de 

empréstimo – é homogêneo entre si. 

 

4.3.1. A FUNÇÃO DE BENEFÍCIO LÍQUIDO AOS ASSOCIADOS 

 

Vejamos agora como Smith, Cargill e Meyer (1981) e Smith (1984) 

definem matematicamente a função de maximização de valor das cooperativas. 

Neste modelo, as taxas de juros praticadas pelos bancos, tanto para empréstimos 

(���,�) quanto para depósitos a prazo (���,�), são consideradas exógenas. O 

benefício líquido oferecido pelas cooperativas de crédito a seus cooperados é dado 

por: 

 

	���,� �  ���,� � ���,�#��,�                                                               (19) 

	���,� �  ���,� � ���,�#��,�                                                               (20) 

 

onde: 

	���,� = benefício líquido gerado pela cooperativa de crédito aos 

associados nas operações de crédito em t; 

	���,� = benefício líquido gerado pela cooperativa crédito aos associados 

nas operações de depósito a prazo em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nos depósitos 

a prazo em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em 

t; 
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��,� = quantidade de depósitos demandada pela cooperativa de crédito 

em t. 

 

A função que representa os custos das cooperativas de crédito é linear e 

análoga à dos bancos, descrita na equação (3). A maximização de valor da 

cooperativa de crédito é então dada por: 

 

max'es,],'fs,] 	�
� �  	���,� � 	���,� � ���,���,� � ���,���,�         (21) 

 

onde: 

	�
� = benefício líquido total gerado pela cooperativa de crédito a seus 

associados em t; 

	���,� = benefício líquido gerado pela cooperativa de crédito aos 

associados nas operações de crédito em t; 

	���,� = benefício líquido gerado pela cooperativa crédito aos associados 

nas operações de depósito a prazo em t; 

���,� e ���,� = coeficientes da função de custo das cooperativas de 

crédito em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em 

t; 

��,� = quantidade de depósitos a prazo demandada por uma cooperativa 

de crédito em t. 

Substituindo (19) e (20) em (21), temos:  

 

	�
� � ���,� � ���,����,� � ���,� � ���,����,� � ���,���,� � ���,���,�   (22) 

 

Consideraremos ainda que a participação de mercado (market share) de 

cada cooperativa (em relação ao total do mercado das cooperativas) é igual a 1/�� , 

onde �� é o número de cooperativas de crédito presentes neste mercado. Ou seja, 
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não há diferença de tamanho entre as cooperativas. Maximizando 	�
� em relação 

a ���,� e ���,�, encontramos as seguintes condições de equilíbrio: 

 

c ��.]c'es,] �  ���,�  �  ���,�# c�s,]c'es,] � �s,[\],];s � ���,� c�s,]c'es,] � 0                (23) 

c ��.]c'fs,] �  ���,�  �  ���,�# c�s,]c'fs,] � �s,[\],];s � ���,� c�s,]c'fs,] � 0                (24) 

 

onde: 

��,.*�,� = quantidade total de crédito ofertado por todas as cooperativas 

no período t; 

��,.*�,� = quantidade total de depósitos a prazo demandados por todas as 

cooperativas no período t; 

��  = número de cooperativas de crédito. 

 

Sabemos que as elasticidades preço da quantidade demandada de 

crédito e ofertada de depósitos para as cooperativas são definidas como: 

 

g��,�  � � c�s,]c'es,]
'es,]�s,] 7 0                                    (25) 

g��,�  � � c�s,]c'fs,]
'fs,]�s,] 7 0                                                    (26) 

   

onde: 

g��,� = elasticidade da demanda por crédito das cooperativas de crédito 

em t; 

g��,� = elasticidade da oferta dos depósitos a prazo das cooperativas de 

crédito em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t; 
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���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nos depósitos 

a prazo em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em 

t; 

��,� = quantidade de depósitos a prazo demandada pela cooperativa de 

crédito em t. 

 

Analogamente ao que fizemos no modelo de Monti-Klein, podemos 

substituir (25) e (26) em (23) e (24) para obter: 

 

 'e^,], 'es,]# , jes,]'es,] � - 
;smes,] � nes,]mes,]                                    (27) 

 'fs,], 'f^,] # , jfs,]'fs,] � -
;s mfs,] � nfs,]mfs,]                                  (28) 

 

onde: 

���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelas cooperativas de crédito nos depósitos 

a prazo em t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

���,� e ���,� = coeficientes da função de custo das cooperativas de 

crédito em t; 

g��,� = elasticidade da demanda por crédito das cooperativas de crédito 

em t; 

g��,� = elasticidade da oferta dos depósitos a prazo das cooperativas de 

crédito em t; 

��  = número de cooperativas de crédito; 
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o��,� (o��,�) = participação de mercado (ou market share) de cada 

cooperativa no total de crédito (depósitos) oferecidos pelas cooperativas em t, que é 

igual a 
- 
;s. 

 

O benefício gerado pelas cooperativas de crédito como proporção de 

suas taxa de juros em cada mercado é igual ao market share de cada cooperativa 

dividido pela elasticidade preço de cada mercado. Este resultado é semelhante ao 

obtido para os bancos no modelo de Monti-Klein (equações (17) e (18)), com a 

diferença de que o primeiro numerador não é o preço menos o custo de cada tipo de 

operação, mas sim o benefício líquido gerado ao cooperado menos esse custo.  

Analisando (27) e (28), obtemos um resultado importante. Quanto maior o 

número de cooperativas, ou seja, quanto maior �� , menor será a razão entre ���,� e 

���,� e entre ���,� e ���,�, isto é, menor o benefício líquido que as cooperativas 

poderão oferecer a seus cooperados. Podemos interpretar este resultado da 

seguinte maneira: a capacidade das cooperativas em oferecer benefícios a seus 

associados está ligada à sua escala de operação, e maiores escalas estão 

associadas a maiores benefícios.  

Rahman e McNiel (2001) estudaram as diferenças entre essas este 

modelo e o modelo de minimização de custos e mostraram que os resultados de 

equilíbrio são completamente diferentes em ambos os casos. Portanto, apenas uma 

dessas funções pode ser considerada válida.  

Bauer (2008) criou um teste verificar a validade validar da função de 

maximização de benefício líquido aos associados para o mercado norte-americano. 

O autor confirmou que esta função descreve bem as atividades das cooperativas de 

crédito naquele país. A validade desta função no Brasil é a primeira hipótese a ser 

testada em nossa pesquisa, conforme exposto no capítulo seguinte. 

Em síntese, vimos que os bancos seguem uma estrutura de oligopólio, 

que os clientes escolhem entre bancos e cooperativas de crédito analisando suas 

preferências em relação aos problemas de agência e à facilidade de negociação do 

seu capital, e que as cooperativas de crédito maximizam valor aos cooperados por 

meio da maximização do benefício líquido oferecido a estes. No próximo capítulo, 
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partiremos desta revisão bibliográfica para explicitar os pressupostos de nossa 

pesquisa e também as hipóteses a serem testadas, além da metodologia a ser 

empregada em cada caso.   
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5. RESULTADOS TEÓRICOS 

 

A terceira hipótese auxiliar proposta para o presente estudo diz que a 

participação de mercado das cooperativas de crédito brasileiras não influencia as 

taxas de juros de crédito e de depósitos praticadas pelos bancos comerciais e 

múltiplos com carteira comercial. Mostraremos, a partir daqui, como esta hipótese foi 

derivada. 

Explicitaremos a seguir nosso modelo de interação entre bancos e 

cooperativas de crédito nos mercados de crédito e de depósitos a prazo. O único 

modelo de interação entre essas duas instituições que encontramos na literatura é o 

de Emmons e Schmid (2002, 2004). Porém, estes autores realizam um modelo 

espacial que considera a localização ótima de cada agência bancária e cada 

cooperativa de crédito, o que foge do objetivo proposto para nosso estudo.  

Assumiremos, no entanto, como válido o pressuposto de Emmons e 

Schmid (2004) de que a primeira decisão deste mercado é a escolha dos clientes 

entre cooperativas de crédito e bancos. Consideraremos que esta decisão é 

baseada nas preferências pessoais de cada cliente sobre os problemas de agência,  

informação assimétrica, seleção adversa e a precificação de seu ativo, conforme o 

segundo pressuposto do capítulo anterior. Os clientes também levam em conta as 

taxas praticadas por cada tipo de instituição no período anterior ao de sua decisão.  

Uma vez que os clientes façam suas escolhas, os bancos poderão 

determinar suas taxas de juros para crédito e depósitos a prazo seguindo o modelo 

de oligopólio de Monti-Klein. Em seguida, as cooperativas determinarão quais serão 

suas taxas de juros ao maximizarem o benefício líquido oferecido a seus associados. 

Para esta maximização, elas deverão conhecer e levar em consideração as taxas 

praticadas pelos bancos. 

A seguir, veremos de forma mais detalhada como se dá o equilíbrio dos 

mercados de crédito e depósitos em que operam bancos e cooperativas de crédito. 

Mostraremos três equações para cada um destes mercados: a da escolha dos 

clientes, a condição de equilíbrio para os bancos e a condição de equilíbrio das 

cooperativas de crédito. 
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5.1. A ESCOLHA DOS CLIENTES ENTRE BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

A primeira decisão do público é a de escolher entre realizar suas 

transações com uma cooperativa de crédito ou com um banco. Essa decisão 

depende das taxas observadas no período anterior, mas também de um vetor t� 

que representa as preferências pessoais dos demandantes. Este vetor é a 

representação matemática do segundo pressuposto realizado no capítulo 4. Ele leva 

em conta o resultado de Fama e Jensen (1983a, 1983b) e é ainda compatível com 

os resultados de Smith e Stutzer (1990) explicitados no capítulo 3.  

Consideramos que no período t uma fração T�,� dos clientes do mercado 

de crédito e T�,� dos clientes do mercado de depósitos escolhe as cooperativas de 

crédito, e portanto uma fração  1 � T�,�) e  1 � T�,�) dos clientes, respectivamente, 

escolhe os bancos. Então: 

 

��,.*�,� �  1 � T�,�#�.*�,�                                                                    (29) 

��,.*�,� � T�,��.*�,�                                                                               (30) 

��,.*�,� �  1 � T�,�#�.*�,�                                                                    (31) 

��,.*�,� � T�,��.*�,�                                                                               (32) 

 

onde: 

��,.*�,� = total operações de crédito realizadas pelos bancos em t; 

��,.*�,� = total das operações de crédito realizadas pelas cooperativas de 

crédito em t; 

�.*�,� = total das operações de crédito realizadas por bancos e 

cooperativas de crédito em t; 

��,.*�,� = total dos depósitos a prazo realizados pelos bancos em t; 

��,.*�,� = total dos depósitos a prazo realizados pelas cooperativas de 

crédito em t; 
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�.*�,� = total dos depósitos a prazo realizados por bancos e cooperativas 

de crédito em t; 

T�,� = porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem suas operações de crédito em t; 

T�,� = porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem seus depósitos a prazo em t. 

 

Consideraremos que, em equilíbrio, todos os bancos negociam a mesma 

quantidade de crédito e de depósitos a prazo. O mesmo é válido para as 

cooperativas de crédito. Obtemos então a relação entre as operações realizadas por 

cada instituição com as quantidades totais de crédito e depósito do mercado 

bancário:  

 

��,� � �^,[\],];^ �  -,ue,]#;^ �.*�,�                                          (33) 

 ��,� � �s,[\],];s � ue,];s �.*�,�                                         (34) 

��,� � �^,[\],];^ �  -,uf,]#;^ �.*�,�                                            (35) 

 ��,� � �s,[\],];s � uf,];s �.*�,�                                         (36) 

 

onde:  

��,� = quantidade de crédito ofertada por um banco em t; 

��,� = quantidade de depósito a prazo demandada por um banco em t; 

��,� = quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em 

t; 

��,� = quantidade de depósito a prazo demandada por uma cooperativa 

de crédito em t; 

�� = número de bancos; 

��  = número de cooperativas de crédito. 
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As funções que representam a escolha dos clientes entre bancos e 

cooperativas de crédito nos mercados de crédito e de depósitos a prazo são dadas 

por: 

 T�,� � T����,�,-, ���,�,-, t��                                (37) 

T�,� � T����,�,-, ���,�,-, t��                                   (38) 

onde: 

���,�,-= taxa de juros média praticada pelos bancos nas operações de 

crédito em t-1; 

���,�,-= taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t-1; 

���,�,-= taxa de juros média praticada pelos bancos nos depósitos a 

prazo em t-1; 

���,�,-= taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nos 

depósitos a prazo em t-1; 

t�= vetor de preferências dos clientes em relação à escolha entre bancos 

e cooperativas de crédito em t. 

 

5.2. MAXIMIZAÇÃO DE VALOR DOS BANCOS NA PRESENÇA DAS COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO 

 

Segundo o modelo de Monti-Klein, as equações de oferta de crédito e 

demanda de depósitos a prazo dos bancos comerciais e múltiplos com carteira 

comercial são: 

 

���,� � ��� ��.*�#                                                                                 (6) 

���,� � ��� ��.*�#                                                                                 (7) 

 

onde: 

���,�= taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 
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���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

�.*�,�= quantidade total de crédito ofertada no mercado bancário em t; 

�.*�,�= quantidade total de depósitos a prazo demandada no mercado 

bancário em t. 

 

Com a entrada das cooperativas de crédito no mercado, consideraremos 

que as taxas de juros praticadas pelos bancos dependem exclusivamente da 

quantidade de crédito e depósitos a prazo negociados por estes. Reescrevemos (6) 

e (7) para obter as novas equações de oferta de crédito e demanda de depósitos a 

prazo dos bancos: 

 

���,� � �����,�.*��                                            (6’) 

���,� � �����,�.*��                                            (7’) 

 

onde: 

���,�= taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

��,.*�,�= total das operações de crédito realizadas pelos bancos em t; 

��,.*�,�= total dos depósitos a prazo realizados pelos bancos em t. 

 

Substituiremos (33) e (35) nas condições de maximização de lucro dos 

bancos, dadas pelas equações (17) e (18): 

 

'e^,] ,  'h,] i je^,] #'e^,] � � -k e^,[\],]k le^,]
 -,ue#�^,[\],];^'e^,] �  -,ue#ne^,]me^,]               (17’) 

'h,] , jf^,]� , 'f^,]'f^,] � � -k f^,]k lf^,[\],]
 -,uf#�^,[\],];^'f^,] �  -,uf#nf^,]mf^,]             (18’) 
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onde: 

���,�= taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

���,� = taxa de juros praticada pelos bancos nos depósitos a prazo em t; 

�W,�= taxa de juros do mercado interbancário em t; 

���,� e ���,�= coeficientes da função de custo �� em relação às 

operações de crédito e depósitos a prazo em t; 

g��,�= elasticidade da demanda por crédito dos bancos em t; 

g��,�= elasticidade da oferta dos depósitos a prazo dos bancos em t; 

o��,� = participação de mercado (ou market share) de cada banco no total 

de crédito concedido pelos bancos em t, igual a 
- 
;^; 

o��,� = participação de mercado (ou market share) de cada banco no total 

de depósitos oferecidos pelos bancos em t, igual a 
- 
;^; 

T�,�= porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem suas operações de crédito em t; 

T�,� = porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem seus depósitos a prazo em t. 

 

Comprovamos de forma teórica a relação entre cooperativismo de crédito e 

as taxas de juros praticadas pelos bancos. Em nosso modelo, a quantidade máxima 

de crédito e de depósito a prazo a serem negociadas pelos bancos dependem da 

porcentagem de pessoas que decidirem realizar suas operações bancárias com as 

cooperativas de crédito. Porém, as taxas de juros praticadas pelos bancos não 

dependem diretamente das taxas de juros praticadas pelas cooperativas de crédito, 

como vemos em (17’) e (18’).  

Analisemos agora o sinal da relação entre a participação de mercado das 

cooperativas e as taxas de juros dos bancos. Supondo �W,�, ���,� , ���,�, ��, g��,� e 

g��,� constantes, teremos que quanto maior a participação de mercado das 
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cooperativas de crédito, menor é a taxa de juros que os bancos poderão cobrar nas 

operações de crédito e maior as taxas de juros que deverão pagar nos depósitos a 

prazo. As equações (37) e (38) mostram que, ao melhorarem as taxas praticadas, os 

bancos atrairão mais clientes no período seguinte.  

Mas Feinberg (2001, 2002, 2003) comprova que a relação entre a 

participação de mercado das cooperativas de crédito (T� e T�) e a elasticidade 

preço dos bancos (g��,� e g��,�) não é constante, e portanto nem sempre este 

resultado vale. É o que mostraremos a seguir. 

 

5.3. RELAÇÃO ENTRE PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO E 

ELASTICIDADES PREÇO DOS BANCOS 

 

Nesta seção, analisaremos quais são os resultados possíveis para o sinal 

da relação entre a participação de mercado das cooperativas de crédito e taxa de 

juros dos bancos para operações de crédito dos bancos. Este exame é importante 

para podermos analisar nosso resultado empírico obtido no capítulo 6. Basear-nos-

emos no trabalho de Feinberg (2011, 2002, 2003) para a questão. 

Sabemos que a demanda total de crédito para os bancos é dada pela 

diferença entre o total de demanda de crédito do mercado e a parcela dessa 

demanda atendida pelas cooperativas de crédito. Assim: 

 

��,.*�,� � �.*�,� � ��,.*�,�                                                         (39) 

 

onde: 

��,.*�,�= total das operações de crédito realizadas pelos bancos em t; 

��,.*�,�= total das operações de crédito realizadas pelas cooperativas de 

crédito em t; 

�.*�,�= quantidade total de crédito no mercado bancário em t. 
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Derivando (39) em relação a ���,�, multiplicando todos os termos por 

'e^,]�[\],], o lado esquerdo por 
�^,[\],]�^,[\],] e o último termo do lado direito por 

'e^,]'e^,], temos: 

 

c�^,[\],]c'e^,]
'e^,]�^,[\],]�[\],] �^,[\],] � c�[\],]c'e^,]

'e^,]�[\],] � c�s,[\],]c'e^,]
'e^,]�s,[\],]�[\],] �s,[\],]                   (40) 

 

onde: 

���,�= taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

��,.*�,�= total das operações de crédito realizadas pelos bancos em t; 

��,.*�,�= total das operações de crédito realizadas pelas cooperativas de 

crédito em t; 

�.*�,�= quantidade total de crédito ofertada no mercado bancário em t. 

 

Definiremos a elasticidade cruzada entre a demanda de crédito das 

cooperativas de crédito e a taxa de juros cobrada pelos bancos. Esta elasticidade 

mostra qual será o aumento percentual da demanda de crédito das cooperativas se 

os bancos aumentarem sua taxa de juros de crédito em 1% e é escrita como: 

 

g��,�'bv()(,�  � � c�s,]c'e^,]
'e^,]�s,] 7 0                                                 (41) 

 

onde: 

g��,�'bv()(,�= elasticidade cruzada entre a demanda de crédito das 

cooperativas e a taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito; 

���,�= taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

��,�= quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em t. 
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Também definiremos a elasticidade da demanda total por crédito em 

relação à taxa de juros cobrada pelos bancos como: 

 

g�,.*�,�  � � c�[\],]c'e^,]
'e^,]�[\],] 7 0                                                       (42) 

 

onde: 

g�,.*�,�= elasticidade da demanda total de crédito do mercado em relação 

à taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito; 

���,�= taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

�.*�,�= quantidade total de crédito ofertada no mercado bancário em t. 

 

Substituindo as elasticidades da demanda de crédito dos bancos em (15), 

da demanda total de crédito em (42) e também a elasticidade cruzada em (41), 

reescrevemos (40) como: 

 

g��,� � -
 -,ue,]# g�,.*�,� � ue,] -,ue,]# g��,�'bv()(,�                               (43) 

 

onde: 

g��,�= elasticidade da demanda por crédito dos bancos em t; 

g�,.*�,�= elasticidade da demanda total de crédito do mercado em relação 

à taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em t; 

g��,�'bv()(,�= elasticidade cruzada entre a demanda de crédito das 

cooperativas e a taxa de juros praticada pelos bancos nas operações de crédito em 

t; 

T�,�= porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem suas operações de crédito em t. 
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Da equação (43), Feinberg (2001, 2002, 2003) conclui que a relação entre 

T�,� e g��,� não tem sinal definido a priori, pois depende da relação entre g�,.*�,� e 

g��,�'bv()(,� com T�,�. O autor propõe então três resultados possíveis para a 

relação entre a taxa de juros para operações de crédito dos bancos e a participação 

de mercado das cooperativas de crédito, dada por (17’). 

 

5.3.1. DIMINUIÇÃO DA TAXA DE JUROS DE CRÉDITO PRATICADA PELOS BANCOS COM O 

AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

O primeiro resultado possível é o de que um aumento da participação de 

mercado das cooperativas diminua a taxa de juros de crédito cobrada pelos bancos. 

Neste caso, bancos e cooperativas de crédito concorrem pelos mesmos clientes e, 

quando os bancos perdem mercado, precisam baixar sua taxa de juros para atrair 

mais clientes no próximo período.  

Temos aqui o caso no qual a concorrência bancária é suficientemente 

elevada, o que leva a elasticidade da demanda de crédito para os bancos (dada por 

(43)) a aumentar com o aumento da participação de mercado das cooperativas de 

crédito. Assim sendo, vemos que o lado direito da equação em (17’) diminui e reduz 

a taxa de juros praticada pelos bancos, dada pela mesma equação. 

 

5.3.2. AUMENTO DA TAXA DE JUROS PARA CRÉDITO PRATICADA PELOS BANCOS COM O 

AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

O segundo resultado proposto pelo autor é o de que um aumento da 

participação de mercado das cooperativas de crédito resulta em um aumento das 

taxas de juros cobradas pelos bancos. Pressupõe-se aqui que a divisão dos clientes 

entre bancos e cooperativas de crédito não é somente baseada nas menores taxas 

de juros, e que por isso os bancos têm um grau de oligopólio relativamente elevado 

dentro de seu próprio mercado. Ao perderem clientes, eles conseguem aumentar as 

taxas de juros que praticam para compensar a respectiva perda de lucro.  

Um caso possível é o do segundo pressuposto que adotamos em nossa 

pesquisa, baseado na teoria de Fama e Jensen (1983a, 1983b). Estes autores 
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demonstraram que mesmo que as cooperativas de crédito sempre ofereçam as 

melhores taxas, ainda assim uma parcela dos clientes preferirá continuar realizando 

suas operações com os bancos, já que afiliar-se a uma cooperativa de crédito pode 

trazer alguns riscos adicionais ao capital aplicado pelo cliente. 

Esse segundo resultado dado por Feinberg (2001, 2002, 2003) equivale a 

dizer que a elasticidade da demanda dos bancos dada pela equação (43) é bastante 

baixa e diminui (ou torna-se mais inelástica) quando a participação de mercado das 

cooperativas de crédito no mercado bancário aumenta. Essa diminuição é grande ao 

ponto de elevar o lado direito da equação em (17’) quando se eleva a participação 

de mercado das cooperativas de crédito, o que leva a maiores taxas de juros 

praticadas pelos bancos nas operações de crédito, dadas por (17’). 

Se uma maior participação das cooperativas de crédito aumenta a taxa de 

juros cobrada pelos bancos, inicialmente não há vantagem para os clientes do 

mercado de crédito no estímulo ao crescimento do cooperativismo de crédito. Mas 

se isso ocorre ao mesmo tempo em que se diminui a taxa de juros cobrada pelas 

cooperativas, o efeito final do aumento da participação das cooperativas de crédito 

no mercado bancário poderá ser benéfico aos clientes/associados. Por isso, para 

este caso é necessário verificarmos se o aumento da participação de mercado das 

cooperativas de crédito consegue baixar as taxas de juros médias do mercado de 

crédito como um todo (de bancos e cooperativas de crédito em conjunto). 

 

5.3.3. SEPARAÇÃO ENTRE A TAXA DE JUROS DE CRÉDITO PRATICADA PELOS BANCOS E O 

AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

A terceira e última possibilidade estudada por Feinberg (2001, 2002, 

2003) é a de que a participação de mercado das cooperativas de crédito tenha efeito 

nulo sobre a taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito. Aqui, 

ambos os mercados são totalmente separados e cada tipo de instituição atende a 

clientes distintos. Um exemplo possível é o caso em que as cooperativas de crédito 

atendem apenas a um mercado residual composto dos clientes que são excluídos 

do mercado bancário por algum motivo, como baixa renda ou alto risco de não 

pagamento, suposição condizente com o exposto por Cuevas e Fischer (2006). 
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Raciocínio análogo ao de Feinberg (2001, 2002, 2003) pode ser aplicado 

ao mercado de depósitos a prazo. Levaremos estas três hipóteses em consideração 

no próximo capítulo, quando realizaremos a validação empírica de nossa teoria para 

o Brasil.  

 

5.4. MAXIMIZAÇÃO DE VALOR DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NA PRESENÇA DOS 

BANCOS 

 

Como vimos, a quantidade de crédito e de depósitos a prazo a serem 

negociadas pelas cooperativas de crédito depende somente de sua demanda, já que 

as cooperativas, na ausência de outras restrições impeditivas, irão sempre escolher 

atender todos os seus demandantes com as melhores taxas possíveis. Então: 

 

��,� � ��  T�,�#                                              (44) 

��,� � ��  T�,�#                                               (45) 

 

onde: 

��,�= quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em t; 

��,�= quantidade de depósito a prazo demandada por uma cooperativa de 

crédito em t; 

T�,�= porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem suas operações de crédito em t; 

T�,� = porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem seus depósitos a prazo em t. 

 

A formação das taxas de juros das cooperativas de crédito depende tanto 

das taxas praticadas pelos bancos quanto das próprias quantidades negociadas. 

Reescreveremos as condições de maximização de valor para as cooperativas de 

crédito, substituindo (34) e (36) em (23) e (24), para obter: 
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c ��.]c'es,] �  ���,�  �  ���,�# c�s,]c'es,] � ue�[\],];s � ���,� c�s,]c'es,] � 0              (23’) 

c ��.]c'fs,] �  ���,�  �  ���,�# c�s,]c'fs,] � uf�[\],];s � ���,� c�s,]c'fs,] � 0              (24’) 

 

onde: 

	�
�= benefício líquido total gerado pela cooperativa de crédito a seus 

associados em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nos 

depósitos a prazo em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelos bancos nas operações de 

crédito em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelos bancos nos depósitos a prazo 

em t; 

��,�= quantidade de crédito ofertada por uma cooperativa de crédito em t; 

��,�= quantidade de depósito a prazo demandada por uma cooperativa de 

crédito em t; 

T�,�= porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem suas operações de crédito em t; 

T�,� = porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem seus depósitos a prazo em t; 

���,� e ���,�= coeficientes da função de custo das cooperativas de crédito 

em t; 

��  = número de cooperativas de crédito. 

 

Desta forma, também podemos reescrever (27) e (28) como: 
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 'e^,], 'es,]# , jes,]'es,] � ue;smes,] � uenes,]mes,]                               (27’) 

 'fs,], 'f^,] # , jfs,]'fs,] � uf;s mfs,] � ufnfs,]mfs,]                              (28’) 

 

Concluímos que as taxas de juros praticadas pelas cooperativas também 

dependem de sua participação de mercado. Maiores participações de mercado estão 

relacionadas a melhores taxas de juros oferecidas para os associados, o que pode 

ser explicado pela economia de escala gerada nas operações de crédito.  

 

5.5. EQUILÍBRIO GERAL DOS MERCADOS DE CRÉDITO E DE DEPÓSITOS A PRAZO NA 

PRESENÇA DE BANCOS E DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

Para uma melhor leitura e compreensão do presente estudo, neste item 

será apresentada a consolidação dos modelos trazidos pela construção teórica 

explicitada de 5.1 a 5.4. Ao longo desse desenvolvimento são encontradas três 

equações que conjuntamente definem as condições de equilíbrio do mercado de 

crédito (equações (37), (17’) e (27’) ) e mais três que definem o equilíbrio do 

mercado de depósitos a prazo (equações (38), (18’) e (28’) ). Reescrevendo (17’), 

(18’), (27’) e (28’) de forma implícita, temos: 

 

Mercado de crédito: 

T�,� � T����,�,-i , ���,�,-, , t�?�                                (37) 

���,� � �����,.*�,�i , �W,�i , ���,�i , ��,, T�,�? �                     (17’’) 

���,� � ������,�i , ��,.*�,�, , �W,�i , ���,�i , ��,, T�,�, �                 (27’’) 

 

onde: 

T�,�= porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem suas operações de crédito em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelos bancos nas operações de 

crédito em t; 
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���,�= taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nas 

operações de crédito em t; 

t�= vetor de preferências dos clientes em relação à escolha entre bancos 

e cooperativas de crédito em t; 

�W,�= taxa de juros do mercado interbancário em t; 

��,.*�,�= total das operações de crédito realizadas pelos bancos em t; 

��,.*�,�= total das operações de crédito realizadas pelas cooperativas de 

crédito em t; 

���,� e ���,�= coeficientes da função de custo dos bancos e das 

cooperativas de crédito em reação às operações de crédito em t. 

 

Acima de cada variável temos seu sinal esperado, quando determinado. 

Na primeira equação, esperamos que maiores taxas de juros nas operações de 

crédito dos bancos e menores nas das cooperativas de crédito aumentem a 

participação de mercado destas no período seguinte. Consideramos que o vetor de 

preferências pessoais em relação a bancos ou cooperativas de crédito não tem sinal 

definido. 

Na segunda equação, a taxa de juros dos bancos nas operações de 

crédito deve aumentar com a demanda, com a taxa de juros do mercado 

interbancário e demais custos, e deve diminuir com o número de bancos, pois 

quanto mais bancos, maior a concorrência entre eles. A relação entre a participação 

de mercado das cooperativas de crédito e a taxa de juros cobrada pelos bancos não 

tem sinal definido, conforme discutido na seção 5.3 deste capítulo. 

Por fim, na terceira equação a taxa de juros cobrada pelas cooperativas 

de crédito nas operações de crédito deve variar positivamente em relação à taxa de 

juros cobrada pelos bancos, pois se os bancos diminuem sua taxa de juros, as 

cooperativas de crédito também devem fazê-lo para maximizarem o benefício líquido 

de seus associados. Essa taxa também aumenta com a taxa de juros do mercado 

interbancário e demais custos, e diminui com a demanda total, a participação de 

mercado e com o total de cooperativas de crédito, por uma questão de economia de 
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escala. Iremos supor que quanto maior a escala de operação, mais benefício líquido 

ao associado a cooperativa de crédito será capaz de oferecer. 

 

Mercado de depósitos a prazo: 

T�,� � T����,�,-, , ���,�,-i , t�?�                                    (38) 

���,� � �����,.*�,�, , �W,�, , ���,�, , ��i, T�,�? �                                             (18’’) 

���,� � ������,�i , ��,.*�,�i , �W,�, , ���,�, , ��i, T�,�i �                                     (28’’) 

onde: 

T�,� = porcentagem de clientes que escolhem as cooperativas de crédito 

para realizarem seus depósitos a prazo em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelos bancos nos depósitos a prazo 

em t; 

���,�= taxa de juros média praticada pelas cooperativas de crédito nos 

depósitos a prazo em t; 

t�= vetor de preferências dos clientes em relação à escolha entre bancos 

e cooperativas de crédito em t; 

�W,�= taxa de juros do mercado interbancário em t; 

��,.*�,�= total dos depósitos a prazo realizados pelos bancos em t; 

��,.*�,�= total dos depósitos a prazo realizados pelas cooperativas de 

crédito em t; 

���,� e ���,�= coeficientes da função de custo dos bancos e das 

cooperativas de crédito m relação aos depósitos a prazo em t. 

 

A análise dos sinais das variáveis para as equações que descrevem o 

mercado de depósitos a prazo pode ser feita de maneira semelhante à que fizemos 

para o mercado de crédito.  

A partir destas equações, testaremos a validade desta teoria para o Brasil, 

o que será feito no próximo capítulo. 
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6. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Apresentaremos neste capítulo os resultados empíricos de nossa 

pesquisa, baseados nos testes das três hipóteses auxiliares listados no capítulo 4. 

 

6.1. AMOSTRA 

 

Os dados utilizados neste trabalho provêm dos balanços mensais e 

trimestrais entregues pelas instituições financeiras ao Banco Central do Brasil, no 

formato do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), 

criado pela Circular 1.273/87 desta instituição. O Cosif padroniza as informações 

contábeis públicas de todas as instituições financeiras, tornando-as comparáveis 

entre si. Optamos por utilizar somente os dados que são de domínio público 

(também conhecidos como abertura nível 3 do Cosif) desses balanços. Todos os 

dados podem ser encontrados em BANCO CENTRAL DO BRASIL (2011c). Foram 

incluídos na amostra todos os bancos comerciais, múltiplos com carteira comercial e 

cooperativas de crédito que apresentaram pelo menos um balanço no período de 

estudo, com exceção das instituições em falência ou em liquidação extrajudicial.   

No presente estudo foram utilizados dados trimestrais. Até dezembro de 

2008, todas as instituições financeiras eram obrigadas a apresentar seus balancetes 

mensalmente. No entanto, a partir da Circular 3.402/2008 do Banco Central do Brasil 

foi mudada a periodicidade de entrega das demonstrações contábeis das 

cooperativas de crédito com carteira de crédito inferior a R$100 milhões, que passou 

a ser trimestral a partir de janeiro de 2009.  

Em setembro de 2011, essas cooperativas representavam 59% do total 

(1.218 de um total de 2.056 cooperativas de crédito ativas). Por isso, tivemos que 

utilizar os dados trimestrais para todas as instituições estudadas. Caso contrário, 

incorreríamos em um viés de seleção de amostra e nossos resultados poderiam ser 

invalidados.  O período de estudos foi de agosto de 1994, após a adoção do Plano 

Real, até setembro de 2011, data dos últimos dados disponíveis.  

Foram excluídas da amostra as observações com ativo negativo ou 

patrimônio líquido menor do que R$1.000. Essas observações, no geral, se referem 

ao último balanço entregue por uma instituição financeira antes de encerrar suas 
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atividades. Também foram excluídas as observações com margem líquida negativa 

para operações de crédito ou de depósitos a prazo. 

Além dos dados do Cosif, utilizamos os dados da taxa Selic mensalizada 

do período observado, também fornecidos pelo Banco Central do Brasil. A taxa Selic 

é a única informação não-contábil em nosso estudo. 

Uma explicação adicional se deve em relação ao cálculo das margens 

líquidas, que substituirão as taxas de juros em nossa pesquisa empírica. Os bancos 

comerciais e múltiplos são obrigados a informarem mensalmente as taxas de juros 

que praticam em suas operações de crédito e depósitos a prazo para o Banco 

Central do Brasil desde a Circular 2.957/1999. Esta circular, no entanto, não incluiu 

as cooperativas de crédito. Portanto, não dispomos dessa informação para todas as 

instituições de nosso estudo, e por isso utilizaremos como variável proxy a margem 

líquida nas operações de crédito e depósitos a prazo, que já mencionamos no 

Capítulo 1. A margem líquida é um cálculo que utiliza informações contábeis para 

estimar as taxas de juros praticadas por bancos e cooperativas de crédito. 

 

Gráfico 8 – Comparação entre taxa de juros de crédito, margem líquida de 

crédito e taxa Selic dos bancos no Brasil 

Fonte: Elaboração própria – dados do Banco Central do Brasil (2011c) 



89 

 

O Gráfico 8 mostra uma comparação entre a taxa de juros média 

declarada pelos bancos para as operações de crédito, as margem líquidas dos 

bancos nessas operações e a taxa Selic. Vemos que as margens líquidas 

acompanham a variação das taxas de juros e também a da Selic. A média móvel de 

12 meses da margem líquida dos bancos é bastante próxima às taxas de juros 

médias informadas por eles. Uma discussão adicional sobre a construção desta 

variável pode ser encontrada em Afanasieff, Lhacer e Nakane (2002). 

A Tabela 4 relaciona as variáveis de nosso modelo teórico com as 

variáveis empíricas que utilizaremos para estimá-las, explicitando também as 

notações utilizadas, como recurso para que a relação entre cada uma dessas 

variáveis seja de fácil compreensão ao leitor. 

 

Tabela 4 – Relação entre variáveis teóricas e empíricas 

Variável 
teórica 

Descrição 
Variável 
empírica 

Descrição 

���,�J  
taxa de juros praticada pelo banco 
j nas operações de crédito em t ���,�J^  

margem líquida nas operações de 
crédito para o banco j em t 

���,�J  
taxa de juros praticada pela 
cooperativa de crédito j nas 
operações de crédito em t 

���,�J^  
margem líquida nas operações de 
crédito para a cooperativa de 
crédito j em t 

���,� 
taxa de juros média praticada 
pelos bancos nas operações de 
crédito em t 

���,�^  
margem líquida média nas 
operações de crédito para os 
bancos em t 

���,� 
taxa de juros média praticada 
pelas cooperativas de crédito nas 
operações de crédito em t 

���,�^  
margem líquida média nas 
operações de crédito para as 
cooperativas de crédito em t 

���,�$%&$'()* 

taxa de juros esperada nas 
operações de crédito das 
cooperativas de crédito dado um 
conjunto de variáveis explicativas 
em t 

���,�$%&$'()*^ 

margem líquida média esperada 
nas operações de crédito para as 
cooperativas de crédito em t, 
calculada por regressão de dados 
em painel 

��,�Wé):( 
média da taxa de juros no total das 
operações de crédito dos bancos e 
cooperativas de crédito em t 

��,�Wé):(^  
média ponderada da margem 
líquida nas operações de crédito 
de bancos e cooperativas de 
crédito em t 

���,�J  taxa de juros praticada pelo banco 
j nos depósitos a prazo em t ���,�J^  margem líquida nos depósitos a 

prazo para o banco j em t 

���,�J  
taxa de juros praticada pela 
cooperativa de crédito j nos 
depósitos a prazo em t 

���,�J^  
margem líquida nos depósitos a 
prazo para a cooperativa de 
crédito j em t 

���,� 
taxa de juros média praticada 
pelos bancos nos depósitos a 
prazo em t 

���,�^  
margem líquida média nos 
depósitos a prazo para os bancos 
em t 

���,� 
 
taxa de juros média praticada 
pelas cooperativas de crédito nos 
depósitos a prazo em t 

���,�^  
margem líquida média nos 
depósitos a prazo para as 
cooperativas de crédito em t 
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Variável 
teórica 

Descrição 
Variável 
empírica 

Descrição 

���,�$%&$'()* 

taxa de juros esperada nos 
depósitos a prazo das 
cooperativas de crédito dado um 
conjunto de variáveis explicativas "� em t 

���,�$%&$'()*^ 

margem líquida média esperada 
nos depósitos a prazo para as 
cooperativas de crédito em t, 
calculada por regressão de dados 
em painel 

���,�Wé):( média da taxa de juros no total de 
depósitos a prazo em t ���,�Wé):(^ 

média ponderada da margem 
líquida nos depósitos a prazo de 
bancos e cooperativas de crédito 
em t 

T�,� 
participação de mercado das 
cooperativas de crédito para 
operações de crédito em t 

T�,�^  

porcentagem da carteira de crédito 
das cooperativas de crédito em 
relação à carteira de crédito total 
de bancos e cooperativas em t 
 

T�,� 
participação de mercado das 
cooperativas de crédito para 
depósitos a prazo em t 

T�,�^  

porcentagem dos depósitos a pra-
zo das cooperativas de crédito em 
relação à carteira de crédito total 
de bancos e cooperativas em t 

�W,� taxa de juros do mercado 
interbancário em t �W,�^  taxa Selic 

��  , "L,� coeficientes das funções de custo 
e variáveis explicativas dos 
modelos realizados. Além da taxa 
Selic, utilizamos as três variáveis 
ao lado para representaremos 
estas variáveis. 
 

xyy�̂  
índice Herfindahl-Hirschman de 
concentração bancária em t 

 z����J^ 
porcentagem da carteira de crédito 
classificada como AA ou A da 
instituição j em t; 

��,� , ��,� ��,� , ��,� 
quantidades de crédito e depósitos 
a prazo negociados pela 
instituição j em t. 

����AR��J^ 
logaritmo do ativo da instituição j 
em t  

 

O cálculo de cada variável é explicado nas duas tabelas seguintes. A 

Tabela 3 mostra as contas do Cosif que foram utilizadas. 

 

Tabela 5 – Contas do Cosif 

Conta 
Cosif 

Descrição 

1.0.0.00.00 Ativo circulante e realizável em longo prazo 
1.6.0.00.00 Operações de crédito 
1.6.1.00.00 Empréstimo e títulos descontados 
1.6.2.00.00 Financiamentos 
3.1.1.00.00 Operações de risco AA - sem atraso 
3.1.2.00.00 Operações de risco A - até 15 dias de 

atraso 
3.1.3.00.00 Operações de risco B - até 30 dias de 

atraso 
4.1.5.00.00 Depósitos a prazo 
7.1.1.00.00 Rendas de operações de crédito 
8.1.1.00.00 (-) Despesas de captação 
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Na Tabela 6, apresentamos a fórmula de cálculo de cada uma das 

variáveis acima. Para tornar as fórmulas mais fáceis de serem lidas, utilizaremos o 

número da conta Cosif, como descrita na Tabela 5, para explicitar quais foram os 

valores utilizados em cada caso: 

 

Tabela 6 – Fórmula de cálculo das variáveis empregadas no estudo 

Variável Descrição Cálculo 

���,�J^  
margem líquida nas 
operações de crédito para o 
banco j em t 

 ∆ 7.1.1.00.00#J,� 1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,� 

���,�J^  

margem líquida nas 
operações de crédito para a 
cooperativa de crédito j em t 
 

 ∆ 7.1.1.00.00#J,� 1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,� 

���,�^  
margem líquida média nas 
operações de crédito para 
os bancos em t 

∑   ∆ 7.1.1.00.00#J,�;^J<-∑  1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,�;^J<-
 

���,�^  
margem líquida média nas 
operações de crédito para 
as cooperativas em t 

∑   ∆ 7.1.1.00.00#J,�;sJ<-∑  1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,�;sJ<-
 

���,�$%&$'()*^
margem líquida média 
esperada nas operações de 
crédito para as cooperativas 
de crédito em t, calculada 
por regressão de dados em 
painel 

Obtida por regressão em dados de painel  

��,�Wé):(^  
média ponderada da 
margem líquida nas 
operações de crédito de 
bancos e cooperativas de 
crédito em t 

∑   ∆ 7.1.1.00.00#J,�;^i;sJ<-∑  1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,�;^i;sJ<-
 

���,�J^  
margem líquida nos 

depósitos a prazo para o 
banco j em t 

 ∆ 8.1.1.00.00#J,� 4.1.5.00.00#J,�  

���,�J^  
margem líquida nos 
depósitos a prazo para a 
cooperativa de crédito j em t 

 ∆ 8.1.1.00.00#J,� 4.1.5.00.00#J,�  

���,�^  
margem líquida média nos 
depósitos a prazo para os 
bancos em t 

∑  ∆ 8.1.1.00.00#J,�;^J<-∑  4.1.5.00.00#J,�;^J<-
 

���,�^  
margem líquida média nos 
depósitos a prazo para as 
cooperativas de crédito em t 

∑  ∆ 8.1.1.00.00#J,�;sJ<-∑  4.1.5.00.00#J,�;sJ<-
 

���,�$%&$'()*^
margem líquida média 
esperada nos depósitos a 
prazo para as cooperativas 
de crédito em t, calculada 
por regressão de dados em 
painel 
 

Obtida por regressão em dados de painel  
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Variável Descrição Cálculo 

���,�Wé):(^ 

média ponderada da 
margem líquida nos 
depósitos a prazo de bancos 
e cooperativas de crédito em 
t 
 

∑   ∆ 8.1.1.00.00#J,�;^i;sJ<-∑  4.1.5.00.00#J,�;^i;sJ<-
 

T�,�^  

porcentagem da carteira de 
crédito das cooperativas de 
crédito em relação à carteira 
de crédito total de bancos e 
cooperativas em t 
 

∑   1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,�;sJ<-∑  1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,�;^i;sJ<-
 

T�,�^  

porcentagem dos depósitos 
a pra-zo das cooperativas 
de crédito em relação à 
carteira de crédito total de 
bancos e cooperativas em t 

∑   4.1.5.00.00#J,�;sJ<-∑  4.1.5.00.00#J,�;^i;sJ<-
 

�W,�^  taxa Selic fornecido pelo Banco Central do Brasil 

xyy�,�^  

 
índice Herfindahl-Hirschman 
de concentração bancária 
em t 
 

9 �  1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,�∑  1.6.1.00.00 � 1.6.2.00.00#J,�;^i;sJ<-
�

�;^i;s
J<-  

xyy�,�^  
índice Herfindahl-Hirschman 
de concentração bancária 
em t 

9 �  4.1.5.00.00#J,�∑  4.1.5.00.00#J,�;^i;sJ<-
�

�;^i;s
J<-  

z����J^ 
porcentagem da carteira de 
crédito com menos de 30 
dias de atraso de j em t; 

 3.1.1.00.00 � 3.1.2.00.00 � 3.1.3.00.00#J,� 1.6.0.00.00#J,�  

����AR��J^ 
logaritmo do ativo da 
instituição j em t 

�� 1.0.0.00.00#J,� 
 

Uma explicação se faz necessária em relação à escolha da taxa Selic, do 

índice de Herfindahl-Hirschman de concentração bancária, da porcentagem da 

carteira de crédito com atraso menor do que 30 dias e do logaritmo do ativo como 

variáveis explicativas a serem incluídas em nosso modelo empírico. 

Primeiro, sabemos que a variável �W,� seria mais corretamente 

representada pela taxa de juros do mercado interbancário, ou de CDI. Contudo, 

sabe-se a taxa de CDI e a taxa Selic apresentam altíssima correlação, e a taxa Selic 

representa não só o custo de oportunidade dos recursos no mercado financeiro, mas 

também aqueles trazidos pela política macroeconômica do país. Por agregar maior 

quantidade de informações, substituímos a taxa de CDI pela taxa Selic em nosso 

estudo. 

Segundo, as margens líquidas de crédito e de depósitos a prazo são 

construídas com dados contábeis e utilizando, para tanto, o valor da carteira de 
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crédito e do volume total de depósitos a prazo de cada instituição. Por isso, não 

podemos incluir o valor da carteira e do volume de depósitos a prazo em nosso 

modelo. Pra evitar multicolinearidade, essas variáveis foram substituídas por outra 

que está altamente correlacionada ao tamanho das operações de cada instituição: o 

logaritmo de seus ativos. 

Terceiro, escolhemos representar os custos de cada instituição por meio 

de uma medida de inadimplência, calculada como a porcentagem da carteira de 

crédito com menos de 30 dias de atraso. Por fim, incluímos uma variável que 

mensura a concentração no mercado de crédito e de depósitos a prazo. O índice 

Herfindah-Hirschman, cuja fórmula de cálculo encontra-se explicitada na Tabela 6, 

varia de zero (concorrência perfeita) a um (monopólio) e foi calculado tomando-se 

como base a carteira de crédito e o volume de depósitos a prazo de cada instituição 

presente em nossa amostra.  

Apresentamos assim os pressupostos, as hipóteses e a amostra a serem 

utilizados em nossa pesquisa. Passaremos agora à apresentação de nosso modelo 

teórico, cuja validade será testada empiricamente no capítulo 6. 

 

6.2. MAXIMIZAÇÃO DE VALOR DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO E O TESTE DE BAUER 

 

Testamos a primeira hipótese auxiliar por meio do estudo de evento 

proposto por Bauer (2008), com o objetivo de verificarmos se as cooperativas de 

crédito geram retornos anormais e destarte maximizam valor por meio do benefício 

líquido que oferecem a seus associados.  

Para o teste, descrito detalhadamente na seção 4.3.1 do capítulo 4, 

calculamos as margens líquidas estimadas das operações de crédito e de depósitos 

a prazo das cooperativas de crédito. Essa estimação foi feita utilizando-se as 

mesmas regressões em dados de painel que serão explicadas na próxima seção, 

com a diferença de que neste teste foram utilizados dados de dois períodos 

distintos: até março de 2001 e até junho de 2011. Isto permitiu realizar o estudo de 

eventos com duas janelas de tempo, de três e de seis meses. A partir de cada 

regressão encontramos os valores estimados da margem líquida de crédito e da 

margem líquida nos depósitos a prazo das cooperativas de crédito para o mês de 
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setembro de 2011. As tabelas que contém as regressões em questão são as 

Tabelas 17 e 18 do Apêndice A.  

Após encontrarmos os valores esperados, calculamos as diferenças entre 

os valores observados e esperados para obter a estatística do teste, que é a que se 

segue: 

 

	�+��^ � � �^ �,-^�.^ 

 

onde: 

	�+��^ � estatística do teste de Bauer; 

�^  �  / ���,�$%&$'()*^ � ���,�^ # ,  ���,�^ � ���,�$%&$'()*^#], vetor 1 x 2; 

���,�$%&$'()*^
 = valor estimado médio para a margem líquida nas operações 

de crédito das cooperativas de crédito em setembro de 2011; 

���,�$%&$'()*^
= valor estimado médio para a margem líquida nos depósitos a 

prazo das cooperativas de crédito em setembro de 2011; 

���,�^  = valor observado médio para a margem líquida nas operações de 

crédito das cooperativas de crédito em setembro de 2011; 

���,�^  = valor observado médio para a margem líquida nos depósitos a 

prazo das cooperativas de crédito em setembro de 2011; 

�.^ � �^ transposto; 

�,-^ �inverso da matriz de variância-covariância estimada; 

� �tamanho da amostra, em nosso caso, as 981 cooperativas de crédito 

que informaram os balanços completos para o mês de setembro de 2011. 

 

Os valores de todos os componentes utilizados para o cálculo da 

estatística de Bauer se encontram na Tabela 19 do Apêndice A. O resultado obtido 

foi: 
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Tabela 7 – Estudo de evento para função de maximização de benefício líquido 

ao cooperado 

Janela de Evento Obs Teste Calculado 
Tabela ���(1%) 

P-Valor 

3 meses 981 1741,32 31,82 0,0000 

6 meses 981 1741,87 31,82 0,0000 

 

Como vemos, rejeitamos a hipótese nula em ambos os casos, o que 

comprova que, de fato, as cooperativas de crédito brasileiras geram retornos 

anormais e consequentemente atuam com o objetivo de maximizar o benefício 

líquido oferecido aos seus associados. Com isso, poderemos primeiramente utilizar 

o modelo desenvolvido no capítulo 5 e testar sua validade, que dependia da 

comprovação da primeira hipótese auxiliar. É o que faremos a seguir. 

 

6.3. MARGEM LÍQUIDA MÉDIA DOS BANCOS COMO VARIÁVEL EXPLICATIVA DA MARGEM 

LÍQUIDA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

A segunda hipótese auxiliar afirma que as taxas de juros médias 

praticadas pelos bancos não impactam as taxas de juros das cooperativas de 

crédito. Conforme explicamos anteriormente, dois testes serão analisados: o teste de 

causalidade de Granger e a regressão de dados em painel. 

 

6.3.1. RESULTADOS DO TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER PARA AS MARGENS 

LÍQUIDAS DE CRÉDITO E DEPÓSITOS A PRAZO 

 

O primeiro teste realizado foi o teste de causalidade de Granger. Antes, 

porém, foi preciso analisar se as séries em questão têm raiz unitária. O resultado 

final dos testes de Dickey-Fuller aumentado (ADF) e de Phillips-Perron para raízes 

unitárias encontram-se de forma resumida na Tabela 8 abaixo e de forma completa 

na Tabela 20 do Apêndice A, onde incluímos todas as diferentes especificações 

utilizadas para cada um dos testes. A escolha do número de defasagens foi feita 

com base no teste de significância da nova defasagem incluída, no caso do teste 

ADF, e no critério de Newey-West, no caso do teste de Phillips-Perron. 
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Tabela 8 – Teste de raiz unitária para as margens líquidas dos bancos e 

cooperativas de crédito nas operações de crédito e de depósitos a prazo 

Bancos 

Variável 
ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Operações de Crédito 1 -4,76 0,0006 3 -4,66 0,0008 
Depósitos a Prazo 1 -5,20 0,0001 3 -5,10 0,0001 

Cooperativas de Crédito 

Variável 
ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Operações de Crédito 1 -4,03 0,0013 3 -4,34 0,0004 
Depósitos a Prazo 1 -1,32 0,6202 3 -1,40 0,5807 
Depósitos a Prazo - 1a diferença 1 -7,32 0,0000 3 -7,29 0,0000 

 

Vemos que, para os bancos, rejeitamos a hipótese de presença de raiz 

unitária para as margens líquidas médias de crédito e de depósitos a prazo. Para as 

cooperativas de crédito, porém, a margem líquida média dos depósitos a prazo 

apresentou uma raiz unitária tanto pelo teste ADF quanto pelo de Phillips-Perron. Os 

mesmos testes não indicaram presença de raiz unitária na primeira diferença da 

série, o que indica que a série possui apenas uma raiz unitária. 

De acordo com o resultado obtido, realizamos o teste de causalidade de 

Granger para operações de crédito utilizando as séries em nível e para os depósitos 

a prazo utilizando a primeira diferença das séries. O número de defasagens (lags) 

incluídos no modelo foi escolhido por meio dos critérios de informação de Akaike 

(AIC) e de Schwarz (SBIC). A Tabela 21 do Apêndice A contém todos os testes com 

1 a 12 defasagens e respectivos critérios de informação. 

 

Tabela 9 – Teste de causalidade de Granger 

 

Lags 

Cooperativas de 
crédito 

precedem 
bancos 

Bancos 
precedem 

cooperativas de 
crédito 

Testes 
 

  Teste P-Valor Teste P-Valor AIC SBIC 

Operações de Crédito 12 86,4 0,00 27,0 0,01 -13,30 -11,51 

Depósitos a Prazo 
(1a diferença) 

1 0,2 0,68 0,1 0,79 -10,09 -10,29 

5 6,7 0,24 2,4 0,79 -9,86 -10,60 

 

Para as operações de crédito, concluímos que há uma relação mútua 

entre as variações das margens líquidas dos bancos e das cooperativas de crédito. 
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Uma das interpretações possíveis é a de que estas variáveis são determinadas 

simultaneamente. Outra é a de que a margem líquida dos bancos para operações de 

crédito determina a margem líquida das cooperativas de crédito, e o inverso também 

é verdadeiro – o que não é contemplado pelo modelo desenvolvido no capítulo 5.  

Já para as margens líquidas para depósitos a prazo, o teste de 

causalidade de Granger não detectou precedência temporal de nenhuma das 

variáveis, o que é indicativo de que elas não apresentam relação entre si.  

Ressaltamos que o resultado do teste de causalidade de Granger impede 

que realizemos a análise de cointegração entre as variáveis em estudo, já que 

precisaríamos de duas séries com uma raiz unitária para realizarmos tal teste. 

Complementaremos esta análise com a da regressão de dados em painel, 

apresentada na seção a seguir. 

 

6.3.2. REGRESSÃO DE DADOS EM PAINEL PARA AS MARGENS LÍQUIDAS DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

Na seção 4.4.3 do capítulo 4, explicamos que a regressão de dados em 

painel será estimada para estudarmos a relação entre as margens líquidas médias 

dos bancos com as margens líquidas de cada cooperativa de crédito separadamente 

e em cada período de tempo. Este teste permitirá entendermos a relação entre 

ambas as variáveis com maior profundidade. As regressões realizadas foram: 

 

 

Mercado de crédito: 

���,�J^ � R� � R- ���,�^ � R� ���,�,-J^ � R� ���,�,-J^ � R� T�,�^ � R� ����AR��J^

� R� xyy�,�^ � R� z����J^�R� �W,�^  

 

Mercado de depósitos a prazo: 

���,�J^ � R� � R-����,�^ �  R--���,�,-J^ � R-����,�,-J^ � R-�T�,�^ � R-�����AR��J^

� R-�xyy�,�^ � R-�z����J^ � R-��W,�^  
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onde: 

���,�J^
= margem líquida das operações de crédito da cooperativa de crédito 

j em t; 

���,�J^
= margem líquida dos depósitos a prazo da cooperativa de crédito j 

em t; 

���,�^ = margem líquida média das operações de crédito dos bancos j em t; 

���,�^ = margem líquida média dos depósitos a prazo dos bancos em t; 

T�,�^ = participação de mercado das cooperativas de crédito no mercado de 

crédito em t; 

T�,�^ = participação de mercado das cooperativas de crédito no mercado de 

depósitos a prazo em t; 

����AR��̂ = logaritmo do ativo da instituição em t; 

xyy�,�^ = índice Herfindahl-Hirschman de concentração bancária nas 

operações de crédito em t; 

xyy�,�^ = índice Herfindahl-Hirschman de concentração bancária nos 

depósitos a prazo em t; 

z����̂  = porcentagem da carteira de crédito com menos de 30 dias de 

atraso em t; 

�W,�^ = taxa Selic em t; 

R�  a R-� = coeficientes estimados da regressão. 

 

Os resultados obtidos estão na Tabela 10. A linha em destaque mostra o 

coeficiente da regressão para a margem líquida de crédito dos bancos. Ele é positivo 

e significante a 5%, e logo podemos inferir que quanto maior a margem líquida para 

operações de crédito dos bancos, maior será a margem líquida para operações de 

crédito das cooperativas de crédito. Ou seja, toda vez que os bancos diminuem sua 

taxa de juros para empréstimos, as cooperativas de crédito também diminuem sua 

taxa, como forma de continuar maximizando o benefício líquido ao associado. Este é 
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o resultado esperado pela equação (17’) e pela análise que realizamos na seção 5.5 

do capítulo 5. 

 

Tabela 10 – Regressão de dados em painel – Variável dependente: margem 

líquida das cooperativas de crédito nas operações de crédito 

Operações de Crédito 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,105 28,0 0,000 
Margem líquida média dos bancos nas 
operações de crédito 0,036 3,7 0,000 

Margem líquida nas operações de crédito (-1) 0,506 175,2 0,000 

Margem líquida nos depósitos a prazo (-1) * * * 

Participação de mercado das cooperativas de 
crédito -0,876 -13,2 0,000 

Log(Ativo) -0,005 -16,0 0,000 
Índice Herfindahl-Hirschman 0,184 17,0 0,000 
% da carteira de crédito AA ou A * * * 

Taxa Selic 0,097 21,4 0,000 

Teste F 12.399,7 0,000 
Teste de Hausman 3.022,8 0,000 
R2 geral 0,606 

Número de cooperativas de crédito 1.928 
Número de períodos 69 
Número de observações 80.466 

           * valor não significante a 5% 

 

A margem líquida das cooperativas de crédito para depósitos a prazo 

defasada em um período e a qualidade da carteira de crédito não se mostraram 

significativas e foram excluídas da regressão final. O logaritmo do ativo mostrou-se 

significante e com sinal negativo, o que demonstra que cooperativas de crédito de 

menor porte têm margem líquida maior para operações de crédito. Concluímos que 

quanto maior a escala de operação, mais as cooperativas conseguem ampliar o 

benefício líquido que oferecem a seus associados.  

O Índice Herfindahl-Hirschman de concentração bancária apresentou-se 

significativo e com sinal positivo, indicando que quanto maior a concentração do 

mercado de crédito, maiores as margens líquidas para operações de crédito das 

cooperativas. A taxa Selic, que representa o custo do capital emprestado, mostrou-
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se significante e positiva, conforme o esperado. Por fim, a participação de mercado 

das cooperativas de crédito também se mostrou significante e negativa, também 

segundo o esperado. Maior participação de mercado leva as cooperativas de crédito 

a aumentarem o benefício líquido que podem oferecer aos seus associados. 

Cabe ressaltar que em todas as regressões para dados em painel 

realizadas nesta tese foi empregado o método de estimação por efeitos fixos. Este 

método se mostrou o mais adequado pelo teste de especificação de Hausman, que 

rejeitou a hipótese de consistência dos estimadores da estimação por efeitos 

aleatórios em todas as regressões calculadas. Também lembramos que não foi 

realizado nenhum tipo de estudo sobre as raízes unitárias das séries de dados em 

painel, porque os testes existentes para tanto, como o teste de Levin-Liu-Chu, 

requerem que os dados de painel sejam balanceados, o que não é nosso caso. 

O resultado da regressão para a margem líquida de depósitos a prazo das 

cooperativas de crédito é apresentado na Tabela 11. Aqui, apenas a variável 

logaritmo do ativo mostrou-se não significante e foi excluída do modelo.  

 

Tabela 11 – Regressão de dados em painel – Variável dependente: margem 

líquida das cooperativas de crédito nos depósitos a prazo 

Depósitos a prazo 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,022 4,7 0,000 
Margem líquida média dos bancos nos 
depósitos a prazo 0,112 5,0 0,000 

Margem líquida nas operações de crédito (-1) -0,040 -6,5 0,000 

Margem líquida nos depósitos a prazo (-1) 0,698 172,7 0,000 

Participação de mercado das cooperativas de 
crédito -0,754 -7,6 0,000 

Log(Ativo) * * * 
Índice Herfindahl-Hirschman 0,119 -2,8 0,006 
% da carteira de crédito AA ou A 0,014 7,3 0,000 
Taxa Selic 0,030 3,3 0,001 
Teste F 5.018,9 0,000 
Teste de Hausman 324,5 0,000 

R2 geral 0,583 

Número de cooperativas de crédito 1.447 
Número de períodos 69 
Número de observações 35.775 

          * valor não significante a 5% 
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Da mesma maneira que na regressão anterior, constatamos que a 

margem líquida média de depósitos a prazo dos bancos influencia a margem líquida 

das cooperativas com sinal positivo e significante a 5%. O mesmo argumento 

continua válido: se os bancos aumentam a taxa de juros que pagam nos depósitos a 

prazo, as cooperativas acompanharão este aumento para continuarem maximizando 

o benefício líquido de seus associados. 

Novamente a taxa Selic e o índice Herfindahl-Hirschman de concentração 

bancária mostraram-se significantes e positivos. A qualidade da carteira de crédito 

também se mostrou significante e positiva, indicando que cooperativas de crédito 

que enfrentam menores taxas de inadimplência podem pagar maiores taxas de juros 

a seus depositantes. 

Finalmente, a participação de mercado das cooperativas de crédito 

aparece significante e com sinal negativo, também de acordo com o esperado. 

Quanto maior sua participação de mercado, maior a margem líquida para os 

depósitos a prazo, e portanto maior benefício líquido oferecido a seus associados. 

 

6.4. PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO COMO VARIÁVEL 

EXPLICATIVA DA MARGEM LÍQUIDA DOS BANCOS 

 

Analisaremos agora o impacto das cooperativas de crédito nas margens 

líquidas de operações de crédito e de depósitos a prazo dos bancos, conforme a 

terceira hipótese auxiliar explicitada na seção 4.5 do capítulo 4. As regressões de 

dados em painel realizadas foram: 

 

Mercado de crédito: 

���,�J^ � R-� � R-����,�,-J^ � R�����,�,-J^ � R�-T�,�^ � R������AR��J^ � R��xyy�,�^
� R��z����J^�R���W,�^  

 

Mercado de depósitos a prazo: 

���,�J^ � R�� �  R�����,�,-J^ � R�����,�,-J^ � R��T�,�^ � R������AR��J^ � R�-xyy�,�^
� R��z����J^ � R���W,�^  
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onde: 

���,�J^
= margem líquida das operações de crédito da cooperativa de crédito 

j em t; 

���,�J^
= margem líquida dos depósitos a prazo da cooperativa de crédito j 

em t; 

T�,�^ = participação de mercado das cooperativas de crédito no mercado de 

crédito em t; 

T�,�^ = participação de mercado das cooperativas de crédito no mercado de 

depósitos a prazo em t; 

����AR��̂ = logaritmo do ativo da instituição em t; 

xyy�,�^ = índice Herfindahl-Hirschman de concentração bancária nas 

operações de crédito em t; 

xyy�,�^ = índice Herfindahl-Hirschman de concentração bancária nos 

depósitos a prazo em t; 

z����̂  = porcentagem da carteira de crédito com menos de 30 dias de 

atraso em t; 

�W,�^ = taxa Selic em t; 

R-� a R�� = coeficientes estimados da regressão. 

 

É importante notar que, diferentemente do modelo anterior, aqui não há a 

variável que representa a margem líquida média das cooperativas de crédito. Há 

dois motivos para isso: primeiro, o fato de que a teoria que desenvolvemos no 

capítulo 5 não mostra a taxa de juros praticada pelas cooperativas como variável 

explicativa para a taxa de juros praticada pelos bancos. Segundo, porque tanto no 

caso das operações de crédito quanto no caso dos depósitos a prazo, a inclusão 

dessa variável no modelo gerou indícios típicos de multicolinearidade, como a 

mudança de sinal das variáveis, que ficaram contrários ao esperado ou não 

significantes, ao mesmo tempo em que se manteve um poder explicativo alto para a 

regressão. Da seção 6.2 deste capítulo, sabemos que as margens líquidas das 

cooperativas de crédito estão fortemente relacionadas à participação de mercado 
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destas, e por isso apenas uma destas variáveis pode ser incluídas na regressão. De 

modo óbvio, optamos por manter a variável que é contemplada em nosso modelo. 

Na Tabela 12, vemos que a participação de mercado das cooperativas de 

crédito é significante e tem sinal positivo. Um aumento na participação de mercado 

aumenta a margem líquida para operações de crédito dos bancos. Este resultado é 

explicado na seção 5.3.2 do capítulo 5, baseada no trabalho de Feinberg (2001, 

2002, 2003): se a participação de mercado das cooperativas de crédito aumenta, os 

bancos compensam a perda de lucro por meio do aumento da taxa de juros que 

cobram nas operações de crédito dos clientes restantes.  

 

Tabela 12 – Regressão de dados em painel – Variável dependente: margem 

líquida dos bancos nas operações de crédito 

Operações de crédito 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,088 4,0 0,000 
Participação de mercado das 
cooperativas de crédito 

0,908 3,4 0,016 

Margem líquida nas operações de 
crédito (-1) 

0,460 45,2 0,000 

Margem líquida nos depósitos a prazo 
(-1) 

* * * 

Log(Ativo) -0,004 -3,2 * 
Índice Herfindahl-Hirschman *  * 
% da carteira de crédito AA ou A -0,008 -2,5 0,010 
Taxa Selic 0,169 17,8 0,000 

Teste F 829,0 0,000 
Teste de Hausman 545,4 0,000 

R2 geral 0,472 

Número de Bancos 233 
Número de períodos 69 
Número de observações 7.408 

            * valor não significante a 5% 

 

Aqui, confirmamos a validade de nossos dois pressupostos. Primeiro, este 

é mais um indício que corrobora a existência de uma estrutura oligopólica no 

mercado bancário brasileiro, indo de acordo com os trabalhos citados na seção 3.1.1 

do capítulo 3. Segundo, o resultado mostra que há clientes que continuam a preferir 

os bancos mesmo no caso em que estes aumentam a taxa de juros cobrada nas 
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operações de crédito, o que valida o pressuposto que fizemos baseado na teoria de 

Fama e Jensen (1983a, 1983b) de escolha dos clientes entre bancos e cooperativas 

de crédito. 

As variáveis que representam a margem líquida para depósitos a prazo 

dos bancos defasada em um período e o índice Herfindahl-Hirschman de 

concentração bancária não se mostraram significantes e foram excluídas do modelo. 

O logaritmo do ativo mostrou-se significante e com sinal negativo, contrário ao 

esperado. Isso significa que os bancos maiores possuem margens líquidas de 

crédito mais baixas do que os bancos menores. Uma explicação possível é a de os 

bancos maiores, chamados de “bancos de varejo”, enfrentam um grau de 

concorrência maior entre si, enquanto os bancos menores atendem a nichos mais 

específicos de mercado. 

A taxa Selic é significante e apresenta sinal positivo, conforme esperado. 

A qualidade da carteira também é significante e tem sinal negativo, o que significa 

que bancos com pior qualidade de carteira de crédito tenderão a cobrar taxas de 

juros maiores nas operações de crédito para compensarem a perda de lucro com a 

inadimplência.  

Vejamos agora o resultado para a regressão de dados em painel para a 

margem líquida dos bancos para os depósitos a prazo, que é apresentado na Tabela 

13. Os resultados mostram que não há impacto da participação de mercado das 

cooperativas de crédito na margem líquida dos bancos para o mercado de depósitos 

a prazo. Este resultado é reforçado pelo obtido no teste de causalidade de Granger 

apresentado na seção 6.1 deste capítulo, que mostrou não haver relação entre os 

mercados de depósitos a prazo de ambos os tipos de instituição. 

O logaritmo do ativo apresentou-se novamente significante e com sinal 

contrário ao esperado: bancos maiores têm maiores margens líquidas para 

depósitos a prazo. A explicação possível é a mesma do caso anterior. 

A taxa Selic mostrou-se novamente significante e com sinal positivo, 

enquanto a qualidade da carteira de crédito mostrou-se significante e negativa. 

Maior inadimplência leva os bancos a aumentarem a sua margem líquida nos 

depósitos a prazo, o que pode ser explicado pelo fato de que os depositantes 

percebem que nestas instituições seu capital é mais arriscado e por isso exigem em 

troca maiores taxas de juros pagas para os depósitos a prazo. 
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Tabela 13 – Regressão de dados em painel – Variável dependente: margem 

líquida dos bancos nos depósitos a prazo 

Depósitos a prazo 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante -0,074 -1,8 0,067 
Participação de mercado das cooperativas de 
crédito 

-0,210 -0,8 0,429 

Margem líquida nas operações de crédito (-1) -0,038 -2,5 0,014 

Margem líquida nos depósitos a prazo (-1) 0,594 55,1 0,000 

Log(Ativo) 0,006 3,0 0,003 
Índice Herfindahl-Hirschman * * * 
% da carteira de crédito AA ou A -0,009 -2,0 0,050 
Taxa Selic 0,071 4,9 0,000 

R2 dentro 0,359 

R2 entre 0,806 

R2 geral 0,551 

Teste F 561,3 0,000 
Teste de Hausman 117,2 0,000 

Número de Bancos 218 
Número de períodos 69 
Número de observações 6.248 

       * valor não significante a 5% 

 

 

6.5. PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO COMO VARIÁVEL 

EXPLICATIVA DA MARGEM LÍQUIDA MÉDIA DE MERCADO 

 

Na seção anterior, mostramos que um aumento na participação de 

mercado das cooperativas de crédito nas operações de crédito aumenta a margem 

líquida para crédito dos bancos. Conforme argumentamos na seção 5.3.2, até aqui 

não temos indícios de que a ampliação do cooperativismo de crédito no Brasil seja 

benéfica para os clientes do mercado bancário. 

Por outro lado, também mostramos que as cooperativas de crédito têm 

como objetivo maximizarem o benefício líquido oferecido aos seus associados e que, 

ao aumentarem sua participação de mercado, elas diminuem suas margens líquidas 

nas operações de crédito. Consequentemente, o impacto que a participação de 
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mercado das cooperativas de crédito tem na taxa de juros média do mercado de 

crédito é incerta. 

Para estudarmos essa relação, iremos realizar o último teste deste 

trabalho: verificaremos se a participação de mercado das cooperativas de crédito 

impacta a margem líquida média das operações de crédito e dos depósitos a prazo. 

Como vemos na Tabela 6 da seção 4.8 do capítulo 4, a margem líquida média é 

calculada como a média ponderada das margens líquidas de todos os bancos e de 

todas as cooperativas de crédito em estudo.  

O modelo que estimamos é o que se segue: 

Mercado de crédito: 

��,�Wé):(^ � R�� � R����,�,-Wé):(^ � R����,�,-Wé):(^ � R��T�,�^ � R������AR��̂
� R��xyy�,�^ � R��z����̂ �R�-�W,�^  

 

Mercado de depósitos a prazo: 

��,�Wé):(^ � R�� �  R����,�,-Wé):(^ � R����,�,-Wé):(^ � R��T�,�^ � R������AR��̂
� R��xyy�,�^ � R��z����̂ � R���W,�^  

 

 

onde: 

��,�Wé):(^= margem líquida média das operações de crédito em t; 

��,�Wé):(^= margem líquida média dos depósitos a prazo em t; 

T�,�^ = participação de mercado das cooperativas de crédito no mercado de 

crédito em t; 

T�,�^ = participação de mercado das cooperativas de crédito no mercado de 

depósitos a prazo em t; 

����AR��̂ = logaritmo do ativo da instituição em t; 

xyy�,�^ = índice Herfindahl-Hirschman de concentração bancária nas 

operações de crédito em t; 
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xyy�,�^ = índice Herfindahl-Hirschman de concentração bancária nos 

depósitos a prazo em t; 

z����̂  = porcentagem da carteira de crédito com menos de 30 dias de 

atraso em t; 

�W,�^ = taxa Selic em t; 

R�� a R�� = coeficientes estimados da regressão. 

 

Antes de estimar este modelo, porém, verificamos se ambas as variáveis 

dependentes têm raiz unitária, para não realizarmos uma regressão espúria. O 

resultado final obtido após a escolha das defasagens foi: 

 

Tabela 14 – Teste de raiz unitária para as margens líquidas médias nas 

operações de crédito e de depósitos a prazo 

Modelo 

Operações de Crédito 
ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Sem constante 1 -1,860 --- 3 -1,935 --- 
Com constante 1 -3,122 0,0250 3 -2,871 0,0488 
Com constante e drift 1  0,0013 3 --- --- 
Com constante e tendência 1 -4,725 0,0006 3 -4,625 0,0009 

Modelo 

Depósitos a Prazo 
ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Sem constante 1 -2,049 --- 3 -2,377 --- 

Com constante 1 -4,336 0,0004 3 -4,410 0,0003 
Com constante e drift 1 -4,336 0,0000 3 --- --- 
Com constante e tendência 1 -5,210 0,0001 3 -5,119 0,0001 

 

A Tabela 14 comprova que ambas as séries são estacionárias e 

consequentemente as regressões lineares que iremos realizar não podem ser 

consideradas espúrias.  

Na Tabela 15, temos os resultados obtidos para o mercado de crédito. As 

únicas variáveis que se mostraram significantes foram a margem líquida de crédito 

média defasada em um período e a participação de mercado das cooperativas de 

crédito. Esta última aparece como significante e com sinal negativo, indicando que 
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uma maior participação de mercado das cooperativas leva a menores margens 

líquidas médias no mercado de crédito.  

 

Tabela 15 – Regressão linear múltipla – Variável dependente: margem líquida 

média nas operações de crédito 

Operações de crédito 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,102 4,1 0,000 

Participação de mercado das cooperativas de 
crédito 

-2,962 -3,4 0,001 

Margem líquida nas operações de crédito (-1) 0,507 4,9 0,000 

Margem líquida nos depósitos a prazo (-1) * * * 

Log(Ativo) * * * 

Índice Herfindahl-Hirschman * * * 

% da carteira de crédito AA ou A * * * 

Taxa Selic * * * 

R2  0,716 

Teste F 81,9 0,000 

Número de observações 68 

      * valor não significante a 5% 

 

Desta forma, finalmente comprovamos que o aumento da participação das 

cooperativas de crédito no mercado bancário beneficia os clientes deste mercado, 

pois diminui o valor médio das margens líquidas de crédito praticadas do mercado 

de crédito. 

A mesma relação não é verificada no mercado de depósitos a prazo, 

resultado que é condizente com os obtidos nos testes anteriores. Vemos, na Tabela 

16, que a participação de mercado das cooperativas de crédito não é significante 

para explicar as margens líquidas médias do mercado de depósitos a prazo. 

Em síntese, vimos que no mercado de operações de crédito há forte 

interação entre bancos e cooperativas de crédito. A margem líquida dos bancos 

determina positivamente a margem líquida das cooperativas, e a participação de 

mercado das cooperativas de crédito impacta a margem líquida dos bancos, também 

de maneira positiva. 

A determinação de parcela dos clientes do mercado de crédito em não 

utilizarem os serviços das cooperativas de crédito – mesmo quando estas oferecem 
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taxas de juros mais baixas do que a dos bancos – e o alto grau de oligopólio dos 

bancos em seu mercado aclaram porque o aumento da participação de mercado das 

cooperativas de crédito leva ao aumento das margens líquidas praticadas pelos 

bancos.  

 

Tabela 16 – Regressão linear múltipla – Variável dependente: margem líquida 

média nos depósitos a prazo 

Depósitos a prazo 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,633 2,9 0,005 

Participação de mercado das 
cooperativas de crédito 

0,544 0,9 0,367 

Margem líquida nas operações de 
crédito (-1) 

* * * 

Margem líquida nos depósitos a prazo 
(-1) 

0,507 5,3 0,000 

Log(Ativo) -0,021 -2,7 0,009 

Índice Herfindahl-Hirschman * * * 

% da carteira de crédito AA ou A * * * 

Taxa Selic * * * 

R2  0,671 

Teste F 43,4 0,000 

Número de observações 68 

             * valor não significante a 5% 

 

Como uma maior participação de mercado das cooperativas gera 

margens líquidas mais baixas para elas e mais altas para os bancos, foi necessário 

testar qual o efeito final que a participação de mercado destas instituições tem na 

taxa de juros média do mercado de crédito. Verificamos que quanto maior a 

participação de mercado das cooperativas de crédito, menor a taxa de juros média 

para as operações de crédito, o que comprova que o aumento desta participação é 

benéfico aos clientes desse mercado. 

Para os depósitos a prazo, nenhum dos testes realizados mostrou relação 

entre as operações de bancos e de cooperativas de crédito. Este resultado pode ser 

explicado pelo fato de que a forma de aplicação de recursos nos dois tipos de 

instituição é bastante diferente. No Brasil, para aplicar o capital em uma cooperativa 

de crédito é necessário associar-se a ela, o que torna o capital do associado mais 
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difícil de ser negociado. Este é o argumento presente em Fama e Jensen (1983a, 

1983b). 

Tendo apresentado todos os nossos resultados teóricos e empíricos nos 

dois últimos capítulos, apresentaremos agora as considerações finais deste trabalho. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Desde seu surgimento no século XIX, as cooperativas de crédito têm 

trabalhado para difundir os ideais cooperativistas, instituir um mecanismo eficiente 

de distribuição dos ganhos do sistema financeiro entre seus próprios usuários e 

contribuir para o desenvolvimento de uma economia mais justa e solidária. Em um 

país no qual os bancos apresentam a segunda maior rentabilidade do mundo, de 

32% do patrimônio líquido em 2010, menor apenas do que o do Paquistão (THE 

BANKER, 2011), e também o terceiro spread bancário mais alto do mundo, de 

31,1% a.a, atrás apenas de Madagascar e República Democrática do Congo 

(BANCO MUNDIAL, 2011), instituições com estes propósitos são bastante bem 

vindas. 

Vários estudos no Brasil atestam a capacidade das cooperativas de 

crédito de darem acesso ao sistema financeiro tradicional à população de baixa 

renda e à das pequenas cidades brasileiras, como Schroder (2005), Búrigo (2006), 

Fontes Filho, Marucci e Oliveira (2008) e Soares e Melo Sobrinho (2008), entre 

outros. O estudo de Ventura et al. (2009) aponta que 34% dos associados às 

cooperativas de crédito não utilizam os serviços de qualquer outro tipo de instituição 

financeira. 

Todavia, em que pesem os esforços de democratização e de 

regionalização do acesso ao crédito e de distribuição dos ganhos do sistema 

financeiro entre seus clientes, pouco foi estudado a respeito dos potenciais efeitos 

das cooperativas de crédito sobre as taxas de juros praticadas pelos bancos 

comerciais e múltiplos com carteira comercial para as operações de crédito e de 

depósitos a prazo no Brasil.  

Uma das justificativas do Banco Central do Brasil para incentivar o 

aumento da participação das cooperativas de crédito no mercado bancário – 

aumento que foi de mais de 1.300% desde o Plano Real (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2011c) – é justamente a crença de que elas são capazes de aumentar a 

competitividade do setor e reduzir os spreads bancários. Todavia, não pudemos 

localizar nenhum estudo quantitativo que comprove esta relação no Brasil. O 

presente trabalho visa preencher esta lacuna. 
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Por conseguinte, a pergunta que este trabalho respondeu foi: as 

cooperativas de crédito influenciam as taxas de juros para operações de crédito e de 

depósitos praticadas pelos bancos no sistema financeiro tradicional brasileiro? A 

resposta obtida foi que as cooperativas de crédito influenciam as taxas de juros 

praticadas pelos bancos nas operações de crédito por meio de sua participação de 

mercado, mas não influenciam as taxas de juros para os depósitos a prazo.  

Para responder esta questão, desenvolvemos um modelo teórico partindo 

de dois pressupostos: primeiro, que os bancos brasileiros formam um oligopólio; 

segundo, que os clientes escolhem entre utilizar os serviços de um banco ou de uma 

cooperativa de crédito baseados não somente nas melhores taxas de juros, mas 

também em suas preferências entre solucionar problemas de agência e facilitar a 

negociação e precificação de seu capital, conforme a teoria de Fama e Jensen 

(1983a, 1983b).  

Inicialmente confirmamos a validade da hipótese de que as cooperativas 

de crédito maximizam o benefício líquido que oferece a seus clientes. Uma melhora 

no desempenho da cooperativa leva a taxas de juros mais baixas para crédito e mais 

altas para depósitos a prazo. Com isso, pudemos elaborar um modelo que concluiu 

que o aumento da participação de mercado das cooperativas de crédito aumenta as 

taxas de juros praticadas pelos bancos nas suas operações de crédito.  

O resultado obtido em nossa pesquisa teórica é, de certa forma, intuitivo 

para o caso brasileiro. É coerente presumir que um setor que deteve, em média, 

apenas 2,4% do mercado de crédito e 3,4% do mercado de depósitos a prazo 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011c) durante o período estudado tem um poder 

maior de influência do mercado bancário quando aumenta sua participação de 

mercado do que quando altera as taxas de juros que pratica.  

Também é coerente concluir que há espaço para que os bancos 

aumentem a taxa de juros que cobram cada vez que perdem mercado em suas 

operações de crédito, já que apresentam uma estrutura notadamente oligopólica. 

Este resultado indica que as medidas de estímulo às cooperativas de crédito devem 

ser acompanhadas de medidas que aumentem a concorrência bancária e que 

facilitem a migração dos clientes entre bancos e cooperativas de crédito. 

Nosso estudo apontou que a participação de mercado das cooperativas 

de crédito aumenta a taxa de juros dos bancos, mas também diminui a taxa de juros 
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das próprias cooperativas nas operações de crédito. Por conta disso, realizamos um 

teste final para saber qual o impacto da participação das cooperativas de crédito nas 

taxas de juros médias do mercado de crédito. Encontramos que, na análise com os 

dados agregados, quanto maior a participação de mercado das cooperativas de 

crédito, menor a taxa de juros média cobrada nas operações de crédito, o que 

demonstra que o estímulo ao cooperativismo de crédito é benéfico aos clientes deste 

mercado.  

Em relação ao mercado de depósitos a prazo, demonstramos que não há 

relação entre as taxas de juros pagas por bancos e cooperativas de crédito a seus 

depositantes. As cooperativas de crédito têm opções bastante mais limitadas de 

depósitos a prazo – basicamente, depósitos de poupança e depósitos sem emissão 

de certificado, podendo somente emitir recibos de depósito dos cooperados. Ainda 

assim possuem uma dependência muito maior destes: em setembro de 2011, 39% 

dos depósitos nas cooperativas de crédito eram depósitos a prazo, contra somente 

19% dos bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2011c).  

A estrutura das cooperativas de crédito, com menor número de agências 

bancárias e postos de atendimento, também dificulta a utilização dos serviços destas 

instituições para a realização de depósitos à vista. As cooperativas de crédito 

brasileiras acabam por captar a maior parte de seus recursos por meio do mercado 

interbancário e de programas de financiamento do governo federal, como o 

Programa de Capitalização de Cooperativas de Crédito – Procapcred, do BNDES. 

Por outro lado, as taxas de juros de depósitos a prazo são muito mais difíceis de 

serem influenciadas pela concorrência bancária, pois costumam seguir de perto as 

variações da taxa Selic. 

O presente trabalho apresenta pelo menos uma limitação que fica como 

recomendação para futuras pesquisas a respeito do tema. Aqui, estudamos o 

mercado bancário em nível nacional, e ignoramos qualquer impacto que as 

cooperativas de crédito possam ter na concorrência regional do crédito. Conforme 

Farina e Ferreira (2005), o mercado de crédito no Brasil é regionalizado, e portanto o 

papel das cooperativas no aumento da competição local não pode ser desprezado.  

Como considerações de política para o setor, acreditamos que o 

crescimento de cooperativismo de crédito no país é de fundamental importância; 
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porém, concluímos que este não é um evento que deva ser estimulado de forma 

isolada, sob pena de aumentarmos as taxas de juros para operações de crédito 

cobradas da maior parte da população.  

Tão importante quanto ampliar a participação das cooperativas é garantir 

que os problemas que impedem que os clientes migrem entre os dois tipos de 

instituição possam ser mitigados. Um exemplo é a proteção do capital do associado 

e obrigatoriedade de participação de todas as cooperativas de crédito no Fundo 

Garantidor de Crédito – FGC. 

Outras medidas relevantes são o estímulo ao crescimento das centrais e 

dos bancos cooperativos, que ajudam as cooperativas de crédito a ganharem 

escala. Comprovamos que maior escala leva a melhores taxas de juros de crédito e 

de depósitos a prazo praticadas pelas cooperativas de crédito. É também essencial 

a continuação e aprofundamento do excelente trabalho de supervisão bancária 

realizado pelo Banco Central do Brasil, especialmente desde a criação do 

Departamento de Supervisão de Instituições Não-Bancárias – Desuc.  

Finalmente, é preciso que acreditemos que um sistema financeiro 

inclusivo e amplamente competitivo é plenamente possível e pode ser construído por 

nossa sociendade. Pois, como explicou o padre Theodor Amstad, fundador da 

primeira cooperativa de crédito brasileira, em 25 de fevereiro de 1900:  

pois se uma grande pedra se atravessa no caminho e vinte 
pessoas querem passar, não o conseguirão se um por um a 
procuram remover individualmente. Mas se as vinte pessoas se 
unem e fazem força ao mesmo tempo, sob a orientação de um 
deles, conseguirão solidariamente afastar a pedra e abrir o 
caminho para todos. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS EMPÍRICOS ADICIONAIS 
 

Tabela 17 – Regressões em painel para  5P�,��^
 e 5Q�,��^  com dados até março de 

2011 
Operações de Crédito 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,107 28,2 0,000 
Margem líquida nas operações de crédito 
(-1) 

0,505 172,9 0,000 

Participação de mercado das 
cooperativas de crédito 

-0,921 -13,9 0,000 

Taxa Selic 0,111 38,7 0,000 
Log(Ativo) -0,005 -15,7 0,000 

Índice Herfindahl-Hirschman 0,181 16,6 0,000 

Teste F 14480,3 0,000 
R2 geral 0,604 

Número de cooperativas de crédito 1928 
Número de períodos 67 
Número de observações 79200 

Depósitos a prazo 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,043 14,9 0,000 
Margem líquida nas operações de crédito 
(-1) 

-0,036 -6,3 0,000 

Margem líquida nos depósitos a prazo 
(-1) 

0,705 187,4 0,000 

Participação de mercado das 
cooperativas de crédito 

-0,383 -5,6 0,000 

Índice Herfindahl-Hirschman -0,292 10,1 0 

Teste F 8023,3 0,0000 
R2 geral 0,583 

Número de cooperativas de crédito 1467 
Número de períodos 67 

Número de observações 41264 
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Tabela 18 – Regressões em painel para  5P�,��^
 e 5Q�,��^  com dados até junho de 

2011 
Operações de Crédito 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,107 27,7 0,000 
Margem líquida nas operações de crédito 
(-1) 

0,502 170,5 0,000 

Participação de mercado das 
cooperativas de crédito 

-0,925 -13,8 0,000 

Taxa Selic 0,111 38,6 0,000 
Log(Ativo) -0,005 -15,3 0,000 

Índice Herfindahl-Hirschman 0,184 16,5 0,000 

Teste F 14078,1 0,000 
R2 geral 0,602 

Número de cooperativas de crédito 1923 
Número de períodos 66 
Número de observações 77911 

Depósitos a prazo 

Variável explicativa Coeficiente Valor do Teste P-Valor 

Constante 0,045 15,1 0,000 
Margem líquida nas operações de crédito 
(-1) 

-0,037 6,4 0,000 

Margem líquida nos depósitos a prazo  
(-1) 

0,703 184,2 0,000 

Participação de mercado das 
cooperativas de crédito 

-0,437 -6,0 0,000 

Índice Herfindahl-Hirschman -0,300 -10,26 0 

Teste F 7728,7 0,0000 
R2 geral 0,581 

Número de cooperativas de crédito 1461 
Número de períodos 66 

Número de observações 40261 
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Tabela 19 – Valores utilizados para o cálculo da estatística do teste de Bauer  

Margem Líquida 
Estimada 

Janela de 
Evento 

Obs Média 
Amostral 

Variância 
Amostral 

Covariância 
Amostral 

Teste 
Calculado 

Operações de crédito 3 meses 981 -0,0563 0,0017870 -  0,000093  1741,32 

Depósitos a prazo 3 meses 981 0,0033 0,0001384   

Operações de crédito 6 meses 981 -0,0560 0,0017895 -  0,000095  1741,87 

Depósitos a prazo 6 meses 981 0,0047 0,0001384   
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Tabela 20 – Teste de raiz unitária para a margem líquida média dos bancos e 

das cooperativas de crédito 

Bancos 

Modelo 

Operações de Crédito 
ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Sem constante 1 -1,862 --- 3 -1,929 --- 
Com constante 1 -3,136 0,0240 3 -2,883 0,0474 
Com constante e drift 1 -3,136 0,0013 3 --- --- 
Com constante e tendência 1 -4,756 0,0006 3 -4,659 0,0008 

Modelo 

Depósitos a Prazo 
ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Sem constante 1 -2,030 --- 3 -2,345 --- 

Com constante 1 -4,352 0,0004 3 -4,420 0,0003 
Com constante e drift 1 -4,352 0,0000 3 --- --- 
Com constante e tendência 1 -5,198 0,0001 3 -5,101 0,0001 

Cooperativas de Crédito 

Modelo 

Operações de Crédito 

ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Sem constante 1 -3,840 --- 3 -3,892 --- 
Com constante 1 -4,028 0,0013 3 -4,342 0,0004 
Com constante e drift 1 -4,028 0,0001 3 --- --- 
Com constante e tendência 1 -3,181 0,8830 3 -3,262 0,0728 

Modelo 

Depósitos a Prazo 

ADF Phillips-Perron 
Lags Teste P-Valor Lags Teste P-Valor 

Sem constante 1 -1,254 --- 3 -1,255 --- 
Com constante 1 -1,320 0,6202 3 -1,403 0,5807 
Com constante e drift 1 -1,320 0,0958 3 --- --- 
Com constante e tendência 1 -1,356 0,8733 3 -1,440 0,8489 

Modelo 
Depósitos a Prazo - Diferença 
ADF Phillips-Perron 

Lags Teste P-Valor  Teste P-Valor 

Sem constante 1 -7,326 --- 3 -7,292 --- 
Com constante 1 -7,324 0,0000 3 -7,287 0,0000 
Com constante e drift 1 -7,324 0,0000 3 --- --- 
Com constante e tendência 1 -7,271 0,0000 3 -7,231 0,0000 

- as células em cinza mostram o modelo aceito após análise dos coeficientes de cada uma das regressões.  

- os modelos sem constante não apresentam valor tabelado na literatura. Portanto, nestes casos utilizaremos os 

testes com constante para a análise de raiz unitária. 

- para o modelo ADF, as defasagens foram escolhidas por meio da significância da última defasagem incluída no 

modelo; para o teste de Phillips-Perron, as defasagens foram escolhidas pelo critério de Newey-West. 
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Tabela 21 – Seleção de defasagens para o teste de causalidade de Granger 

Operações de crédito 

Lags 

Cooperativas 
de crédito 
precedem 

bancos 

Bancos precedem 
cooperativas de 

crédito 
Testes 

Teste P-Valor Teste P-Valor AIC SBIC 

1 14,9 0,00 0,1 0,81 -10,70 -10,51 

2 11,7 0,00 1,3 0,54 -10,69 -10,36 

3 10,8 0,01 1,4 0,71 -10,57 -10,11 

4 10,6 0,03 8,8 0,07 -11,76 -11,16 

5 18,6 0,00 10,5 0,06 -11,96 -11,22 

6 21,3 0,00 2,2 0,90 -12,20 -11,31 

7 23,3 0,00 4,1 0,77 -12,12 -11,09 

8 21,9 0,01 4,4 0,82 -12,32 -11,14 

9 46,8 0,00 5,4 0,80 -12,47 -11,15 

10 64,1 0,00 17,5 0,06 -12,97 -11,49 

11 17,5 0,00 16,1 0,14 -13,07 -11,43 

12 86,4 0,00 27,0 0,01 -13,30 -11,51 

Depósitos a prazo 

Lags 

Cooperativas 
de crédito 
precedem 

bancos 

Bancos precedem 
cooperativas de 

crédito 
Testes 

Teste P-Valor Teste P-Valor AIC SBIC 

1 0,2 0,68 0,1 0,79 -10,09 -10,29 

2 1,0 0,61 0,3 0,86 -9,89 -10,22 

3 2,3 0,51 2,5 0,47 -9,74 -10,21 

4 5,4 0,25 2,4 0,66 -9,95 -10,55 

5 6,7 0,24 2,4 0,79 -9,86 -10,60 

6 8,3 0,21 1,9 0,93 -9,59 -10,47 

7 7,9 0,34 4,5 0,72 -9,32 -10,35 

8 7,4 0,50 5,7 0,68 -9,12 -10,30 

9 8,4 0,49 5,5 0,79 -8,99 -10,32 

10 9,0 0,53 5,4 0,87 -8,71 -10,19 

11 9,0 0,62 6,0 0,87 -8,46 -10,09 

12 9,3 0,68 8,1 0,77 -8,19 -9,98 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO 3.859, DE 28 DE MAIO DE 2010 
 
Altera e consolida as normas relativas à constituição e ao funcionamento de 
cooperativas de crédito.  
 
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº4.595, de 31 de dezembro de 
1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27 
de maio de 2010, com base nos arts. 4º, incisos VI e VIII, e 55 da referida lei, e no 
art.12 da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, 
R E S O L V E U : 
 
Art. 1º Esta resolução dispõe sobre a constituição, a autorização para 
funcionamento, o funcionamento, as alterações estatutárias e o cancelamento de 
autorização para funcionamento de cooperativas de crédito.  
 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO, DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E DA 

ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 
 
 Art. 2º Os pedidos envolvendo a constituição, a autorização para funcionamento e a 
alteração estatutária de cooperativas de crédito, bem como as demais autorizações 
e aprovações previstas na regulamentação aplicável a essas instituições, serão 
objeto de estudo pelo Banco Central do Brasil, com vistas a sua aceitação ou 
recusa, nos termos da legislação em vigor.  
 
 Art. 3º A constituição de cooperativa de crédito subordina-se às seguintes 
condições, cujo atendimento será verificado pelo Banco Central do Brasil: 
 I - comprovação das possibilidades de reunião, controle, realização de operações e 
prestação de serviços na área de atuação pretendida, bem como de manifestação 
da respectiva cooperativa central ou confederação na hipótese de existência de 
compromisso de filiação a cooperativa central ou a confederação; 
 II - apresentação de estudo de viabilidade econômico-financeira abrangendo um 
horizonte de, no mínimo, três anos de funcionamento, contendo: 
 a) análise econômico-financeira da área de atuação e do segmento social ou do 
segmento de cooperativas de crédito definido pelas condições de associação; 
 b) demanda de serviços financeiros apresentada pelo segmento social ou de 
cooperativas de crédito a ser potencialmente filiado, atendimento existente por 
instituições concorrentes e projeção de atendimento pela cooperativa pleiteante;  
 c) projeção da estrutura patrimonial e de resultados;  
 III - apresentação de plano de negócios, abrangendo um horizonte de, no mínimo, 
três anos de funcionamento, contemplando os seguintes aspectos, além daqueles 
definidos nos §§ 1º e 2º deste artigo:  
 a) estabelecimento dos objetivos estratégicos da instituição;  
 b) definição dos padrões de governança corporativa a serem observados, incluindo-
se o detalhamento da estrutura de incentivos e da política de remuneração dos 
administradores;  
 c) detalhamento da estrutura organizacional proposta, com determinação das 
responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da instituição;  
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 d) definição da estrutura dos controles internos, com mecanismos que garantam 
adequada supervisão por parte da administração e a efetiva utilização de auditoria 
interna e externa como instrumentos de controle;  
 e) definição dos principais produtos e serviços, das políticas de captação e de 
crédito, tecnologias a serem utilizadas e dimensionamento da rede de atendimento;  
 f) definição de prazo máximo para início das atividades após a concessão, pelo 
Banco Central do Brasil, da autorização para funcionamento;  
 g) definição de sistemas, procedimentos e controles para detecção de operações 
que possam indicar a existência de indícios dos crimes definidos na Lei nº 9.613, de 
3 de março de 1998; e 
 h) ações relacionadas com a capacitação do quadro de dirigentes.  
 § 1º O plano de negócios a ser apresentado, com vistas à constituição de 
cooperativa singular de crédito, deve contemplar, ainda, os seguintes aspectos:  
 I - identificação do grupo de fundadores e, quando for o caso, das entidades 
fornecedoras de apoio técnico e/ou financeiro;  
 II - motivações e propósitos que levaram à decisão de constituir a cooperativa;  
 III - condições estatutárias de associação e área de atuação pretendida;  
 IV - cooperativa central de crédito a que será filiada ou, na hipótese de não filiação, 
os motivos que determinaram essa decisão, evidenciando, nesse caso, como a 
cooperativa pretende suprir os serviços prestados pelas centrais;  
 V - estimativa do número de pessoas que preenchem as condições de associação e 
do crescimento esperado do quadro, indicando as formas de divulgação visando 
atrair novos associados;  
 VI - medidas visando à efetiva participação dos associados nas assembleias;  
 VII - formas de divulgação aos associados das deliberações adotadas nas 
assembleias, dos demonstrativos contábeis, dos pareceres de auditoria e dos atos 
da administração; e  
 VIII - participação em fundo garantidor.  
 § 2º O plano de negócios a ser apresentado com vistas à constituição de 
cooperativa central de crédito ou de confederação de crédito deve contemplar, 
ainda, os seguintes aspectos, em função dos objetivos da cooperativa:  
 I - identificação de cada uma das cooperativas pleiteantes, com indicação do 
respectivo nome, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), município sede, área de atuação, tipos de serviços prestados, número de 
associados e sua variação nos últimos três anos;  
 II - identificação, quando for o caso, das entidades fornecedoras de apoio técnico ou 
financeiro para constituição da central ou confederação;  
 III - previsão de participação societária da nova cooperativa em outras entidades;  
 IV - condições estatutárias de associação, indicação do número de cooperativas 
não filiadas a centrais ou a confederações que preencham referidas condições na 
área de atuação pretendida e previsão de eventual ampliação dessa área;  
 V - políticas de constituição de novas cooperativas singulares ou centrais de crédito, 
de reestruturação das cooperativas existentes, inclusive por meio de fusões e 
incorporações, de promoção de novas filiações e estimativa do crescimento do 
quadro de filiadas; 
 VI - requisitos exigidos dos ocupantes de cargos com funções de supervisão em 
filiadas;  
 VII - dimensionamento e evolução das áreas responsáveis pelo cumprimento das 
atribuições estabelecidas no Capítulo V, destacando a eventual contratação de 
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serviços de outras centrais, confederações e de outras entidades, com os objetivos 
de suprir ou complementar os quadros próprios e de obter apoio para a formação de 
equipe técnica;  
 VIII - medidas a serem adotadas para tornar efetiva a implementação dos sistemas 
de controles internos das filiadas, desenvolvimento ou adoção de manual 
padronizado de controles internos e realização das auditorias internas requeridas 
pela regulamentação, abordando a possível contratação de serviços de outras 
entidades visando a esses fins;  
 IX - diretrizes a serem adotadas para captação, aplicação e remuneração de 
recursos com vistas à prestação de serviço de aplicação centralizada de recursos de 
filiadas, deveres e obrigações da confederação, da central e das filiadas no tocante 
ao sistema de garantias recíprocas, recomposição de liquidez, operações de 
saneamento e constituição de fundo garantidor;  
 X - serviços visando proporcionar às filiadas acesso ao sistema de compensação de 
cheques e de transferência de recursos entre instituições financeiras, respectivo 
controle de riscos, fluxos operacionais e relacionamento com bancos conveniados;  
 XI - planejamento das atividades de capacitação de administradores, gerentes e 
associados de cooperativas filiadas, destacando as entidades especializadas em 
treinamento a serem eventualmente contratadas;  
 XII - descrição de outros serviços relevantes para o funcionamento das cooperativas 
filiadas, especialmente consultoria jurídica, desenvolvimento e padronização de 
sistemas de informática e sistemas administrativos e de atendimento a associados; e  
 XIII - estudo econômico-financeiro demonstrando as economias de escala a serem 
obtidas pelas cooperativas filiadas, sua capacidade para arcar com os custos 
operacionais, orçamento de receitas e despesas e formas de distribuição de sobras 
e rateio de perdas às filiadas.  
 § 3º O Banco Central do Brasil, no exercício de suas atribuições de autorização, 
pode reduzir a abrangência dos estudos de que tratam os incisos II e III do caput 
deste artigo, conforme a natureza da cooperativa e a extensão do pleito apresentado 
a exame.  
 § 4º Pedidos de autorização que envolvam a transformação de confederação de 
natureza não financeira constituída por centrais de crédito em confederação de 
crédito podem ser dispensados, a critério do Banco Central do Brasil, da 
apresentação dos documentos referidos neste artigo, exigindo-se, no mínimo, a 
observância das condições previstas no art. 9º e a apresentação de justificativa 
circunstanciada para a transformação solicitada.  
 
 Art. 4º As cooperativas de crédito, na constituição de entidades não financeiras de 
qualquer natureza destinadas a prestar serviços a essas mesmas cooperativas, 
devem comunicar o fato ao Banco Central do Brasil, nos termos da legislação em 
vigor, mantendo à sua disposição os respectivos estatutos ou contrato social, 
podendo aquela autarquia requerer as alterações julgadas necessárias em vista do 
desempenho de suas atribuições legais, conforme art. 12, inciso § 1º, da Lei 
Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009.  
 
 Art. 5º A autorização para funcionamento de cooperativa de crédito está vinculada à 
manifestação favorável do Banco Central do Brasil quanto aos atos formais de 
constituição, observada a regulamentação vigente.  
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 Art. 6º Os pedidos de alteração estatutária de cooperativas em funcionamento 
envolvendo mudanças nas condições de admissão de associados, ampliação da 
área de atuação, fusão, incorporação ou desmembramento podem ser submetidos, a 
critério do Banco Central do Brasil, à observância das condições estabelecidas no 
art. 3º.  
 
 Art. 7º Uma vez obtida a manifestação favorável do Banco Central do Brasil em 
relação ao projeto de constituição da cooperativa de crédito, os interessados devem 
formalizar o pedido de autorização para funcionamento no prazo máximo de noventa 
dias, contado do recebimento da respectiva comunicação.  
 Parágrafo único. O Banco Central do Brasil pode conceder, mediante solicitação 
justificada, prazo adicional de até noventa dias, findo o qual, se não adotadas as 
providências pertinentes, o processo será considerado encerrado e arquivado.  
 
 Art. 8º O início de atividades da cooperativa de crédito deve observar o prazo 
previsto no respectivo plano de negócios, podendo o Banco Central do Brasil 
conceder prorrogação do prazo, mediante requisição fundamentada, firmada pelos 
administradores da cooperativa, bem como solicitar novos documentos e 
declarações visando à atualização do processo de autorização.  
 Parágrafo único. Na hipótese de existência de compromisso de filiação a 
cooperativa central, ou a confederação, definido em plano de negócios, o início das 
atividades da cooperativa de crédito fica condicionado à formalização dessa filiação.  
 
 Art. 9º O acolhimento e a aprovação de pedidos de constituição, de autorização 
para funcionamento, de ampliação de área de atuação ou de alteração das 
condições de associação de cooperativa de crédito sujeitam-se às seguintes 
condições:  
 I - cumprimento da legislação e regulamentação em vigor, inclusive quanto a limites 
operacionais, atribuições específicas estabelecidas por esta resolução e obrigações 
perante o Banco Central do Brasil;  
 II - ausência de irregularidade e de restrição em sistemas públicos ou privados de 
cadastro e informações que contenham dados pertinentes à autorização pretendida, 
por parte da cooperativa pleiteante e de seus administradores; e  
 III - aderência às diretrizes de atuação sistêmica estabelecidas pela respectiva 
confederação ou, na falta desta, pela cooperativa central de crédito, para as 
cooperativas integrantes de sistemas cooperativos.  
 § 1º O Banco Central do Brasil com o objetivo de adequar a análise dos pedidos à 
abrangência e complexidade do pleito em exame, pode adotar, nos termos da 
legislação em vigor, medidas complementares julgadas pertinentes, inclusive:  
 I - exigir da respectiva central, como também da confederação, no caso de pedidos 
de cooperativas integrantes de sistemas cooperativos:  
 a) o cumprimento das disposições dos incisos I a III do caput deste artigo; e  
 b) a apresentação de relatório de conformidade com o pleito em análise;  
 II - considerar, para fins de análise do cumprimento dos limites operacionais de que 
trata o inciso I do caput deste artigo, eventual plano de regularização apresentado 
na forma da regulamentação em vigor; e  
 III - dar continuidade ao exame do pedido nos casos em que se verifique 
desatendimento não considerado grave do disposto nos incisos I a III do caput deste 
artigo.  
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 § 2º O Banco Central do Brasil indeferirá os pedidos em relação aos quais for 
apurada falsidade nas declarações ou nos documentos apresentados na instrução 
do processo.  
 
 Art. 10. O Banco Central do Brasil, nos termos da legislação em vigor, pode:  
 I - determinar procedimentos a serem observados na instrução dos processos de 
interesse de cooperativas de crédito em constituição ou em funcionamento, a serem 
por ele examinados;  
 II - solicitar documentos e informações adicionais que julgar necessários à decisão 
do pleito;  
 III - convocar para entrevista os associados fundadores e administradores da 
cooperativa singular de crédito e administradores da cooperativa central de crédito e 
da confederação;  
 IV - interromper o exame de processos de autorização ou de alteração estatutária, 
caso verificada a inobservância das condições de que trata o art. 9º, mantendo-se 
referida interrupção até a solução das pendências ou a apresentação de 
fundamentadas justificativas;  
 V - conceder prazo para que sejam sanadas irregularidades eventualmente 
verificadas ou, se for o caso, para apresentação da correspondente justificativa; e  
 VI - encerrar e arquivar processos em relação aos quais houver protelação de 
solução das pendências apontadas além do prazo determinado, sem apresentação 
de justificativas consideradas suficientes.  
 
 Art. 11. A cooperativa de crédito, para a qual tenha sido exigida a apresentação de 
plano de negócios e estudo de viabilidade econômica com vistas à concessão de 
autorização para funcionamento ou alteração estatutária, deve evidenciar, no 
relatório de administração que acompanha as demonstrações financeiras 
semestrais, a adequação das operações realizadas aos objetivos estabelecidos nos 
referidos documentos, durante os três exercícios sociais seguintes ao início das 
operações ou à aprovação do pedido de alteração.  
 Parágrafo único. Verificada pelo Banco Central do Brasil, pela confederação, pela 
central ou pela auditoria externa, durante os três primeiros exercícios sociais, a 
inadequação das operações aos objetivos referidos no caput, a cooperativa de 
crédito deve apresentar justificativas fundamentadas, na forma e prazos 
determinados pela referida autarquia, que poderá estabelecer medidas corretivas e 
prazo para seu atendimento. 

CAPÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES ESTATUTÁRIAS DE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

 
 Art. 12. A cooperativa singular de crédito deve estabelecer, em seu estatuto, 
condições de admissão de associados em observância ao estabelecido neste artigo.  
 § 1º As condições de admissão de pessoas físicas devem ser definidas de acordo 
com os seguintes critérios:  
 I - empregados, servidores e pessoas físicas prestadoras de serviço em caráter não 
eventual, de uma ou mais pessoas jurídicas, públicas ou privadas, definidas no 
estatuto, cujas atividades sejam afins, complementares ou correlatas, ou 
pertencentes a um mesmo conglomerado econômico;  
 II - profissionais e trabalhadores dedicados a uma ou mais profissões e atividades, 
definidas no estatuto, cujos objetos sejam afins, complementares ou correlatos;  
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 III - pessoas que desenvolvam, na área de atuação da cooperativa, de forma efetiva 
e predominante, atividades agrícolas, pecuárias ou extrativistas, ou se dediquem a 
operações de captura e transformação do pescado;  
 IV - pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores, 
responsáveis por negócios de natureza industrial, comercial ou de prestação de 
serviços, incluídas as atividades da área rural objeto do inciso III, cuja receita bruta 
anual, por ocasião da associação, seja igual ou inferior ao limite máximo 
estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e alterações posteriores;  
 V - empresários participantes de empresas vinculadas direta ou indiretamente a 
sindicatos patronais ou a associações patronais, de qualquer nível, em 
funcionamento, no mínimo, há três anos, quando da constituição da cooperativa; e  
 VI - livre admissão de associados.  
 § 2º A admissão de pessoas jurídicas deve restringir-se, exceto nas cooperativas de 
livre admissão de associados, às sem fins lucrativos, às que tenham por objeto as 
mesmas ou correlatas atividades econômicas dos associados pessoas físicas e às 
controladas por esses associados.  
 § 3º O Banco Central do Brasil pode considerar condições de admissão de pessoas 
físicas e jurídicas que contemplem:  
 I - critérios de natureza diversa dos descritos nos §§ 1º e 2º, com base em vínculos 
de natureza associativa, econômica ou social, tais como os derivados da filiação a 
sindicatos ou associações civis legalmente constituídos há mais de três anos, a 
participação em uma mesma cadeia de negócios ou arranjo produtivo local e o 
domicílio ou sede em uma comunidade ou região delimitada;  
 II - adoção de critérios mistos tomados dentre os descritos neste artigo; e  
 III - fusão, incorporação e continuidade de funcionamento de cooperativas 
singulares de crédito, facultadas a manutenção do quadro social e a redefinição das 
condições de admissão.  
 § 4º Pedidos de aprovação que incluam condições de admissão de associados, 
pessoas físicas ou jurídicas, consideradas, pelo Banco Central do Brasil, 
identificadas ou assemelhadas àquelas adotadas pelas cooperativas sujeitas à 
observância do disposto no Capítulo III, somente serão aprovados mediante 
aplicação dos requisitos regulamentares específicos referentes a essas modalidades 
de cooperativas.  
 
 Art. 13. A cooperativa singular de crédito pode fazer constar de seus estatutos 
previsão de associação de:  
 I - seus próprios empregados e pessoas físicas que a ela prestem serviços em 
caráter não eventual, equiparados aos primeiros para os correspondentes efeitos 
legais;  
 II - empregados e pessoas físicas prestadoras de serviços em caráter não eventual 
às entidades a ela associadas e àquelas de cujo capital participe direta ou 
indiretamente;  
 III - aposentados que, quando em atividade, atendiam os critérios estatutários de 
associação;  
 IV - pais, cônjuge ou companheiro, viúvo, filho, dependente legal e pensionista de 
associado vivo ou falecido;  
 V - pensionistas de falecidos que preenchiam as condições estatutárias de 
associação; e  
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 VI - estudantes de cursos superiores e de cursos técnicos de áreas afins, 
complementares ou correlatas às que caracterizam as condições de associação.  
 

CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS ÀS COOPERATIVAS DE LIVRE 

ADMISSÃODE ASSOCIADOS, DE PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 
MICROEMPRESÁRIOS EMICROEMPREENDEDORES E DE EMPRESÁRIOS 

 
 Art. 14. O Banco Central do Brasil, no atendimento de pedidos de constituição de 
cooperativa singular de crédito de livre admissão de associados, ou de adoção 
desse regime de admissão por cooperativa existente, somente examinará aqueles 
que se enquadrem nas seguintes situações:  
 I - autorização para constituição e funcionamento de cooperativa singular de crédito 
ou para alteração estatutária de cooperativa singular de crédito em funcionamento, 
caso a população da respectiva área de atuação não exceda trezentos mil 
habitantes;  
 II - alteração estatutária de cooperativa singular de crédito em funcionamento há 
mais de três anos, caso a população da respectiva área de atuação exceda o limite 
fixado no inciso I.  
 § 1º A área de atuação das cooperativas de que trata este artigo deve ser 
constituída por um ou mais municípios inteiros, cuja proximidade geográfica permita 
a comprovação do critério de que trata o inciso I do art. 3º.  
 § 2º São equiparadas a municípios, para efeito da verificação das condições 
estabelecidas neste artigo, as regiões administrativas pertencentes ao Distrito 
Federal.  
 § 3º A população da área de atuação será verificada, para aplicação de quaisquer 
requisitos a ela referidos, somente por ocasião da formalização do respectivo 
processo de autorização ou de alteração estatutária, tomando-se por base as 
estimativas populacionais municipais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), relativas à data mais próxima disponível.  
 § 4º A ampliação da área de atuação de cooperativa constituída de acordo com o 
inciso I do caput deste artigo para além do limite nele fixado somente poderá ser 
solicitada ao Banco Central do Brasil após três anos de funcionamento.  
 § 5º As cooperativas de que trata este artigo devem incluir, em sua denominação, a 
expressão "de livre admissão", a partir da primeira alteração estatutária realizada 
após a data de publicação desta resolução, e as novas cooperativas, a partir de sua 
constituição.  
 
 Art. 15. As cooperativas singulares de crédito de livre admissão, de empresários e 
de pequenos empresários, microempresários e microempreendedores, assim 
constituídas após 25 de junho de 2003, bem como as constituídas ao amparo do 
inciso I do § 3º do art. 12, devem observar as seguintes condições:  
 I - filiação a cooperativa central de crédito que satisfaça as condições estabelecidas 
no art. 9º e seja considerada capacitada para o desempenho das atribuições de que 
trata o Capítulo V, a critério do Banco Central do Brasil;  
 II - apresentação, quando do pedido de autorização para constituição ou de 
alteração estatutária visando à transformação em cooperativas dos tipos referidos no 
caput, de relatório de conformidade da respectiva cooperativa central de crédito, ou 
confederação, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil;  
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 III - participação em fundo garantidor; e  
 IV - publicação de declaração de propósito por parte dos administradores eleitos, na 
forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil.  
 § 1º As cooperativas de livre admissão de associados com área de atuação superior 
a dois milhões de habitantes devem, ainda, observar as seguintes condições:  
 I - filiação a central de crédito pertencente a sistema cooperativo organizado nos 
três níveis previstos na Lei Complementar nº 130, de 2009, requerida a 
conformidade da confederação para a correspondente transformação ou alteração 
estatutária; e  
 II - contratação de entidade de auditoria externa com comprovada experiência na 
auditoria de cooperativas de crédito.  
 § 2º A cooperativa de empresários deve também apresentar relatório de 
conformidade firmado pelos sindicatos ou associações a que esteja vinculada, 
expondo os motivos que recomendam a aprovação do pedido, bem como as 
medidas de apoio à instalação e funcionamento da cooperativa.  
 
 Art. 16. Na hipótese de não cumprimento do disposto nos incisos I ou III do caput, 
ou inciso I do § 1º, do art. 15, fica a cooperativa de crédito obrigada a adotar as 
seguintes medidas:  
 I - suspensão da admissão de novos associados; e  
 II - apresentação, ao Banco Central do Brasil, de relatório detalhando os motivos 
que levaram a essa situação, bem como de plano de adequação sujeito à aprovação 
da referida autarquia.  
 Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, no exercício de suas atribuições de 
autorização e de fiscalização, pode dispensar a aplicação da medida de que trata o 
inciso I, bem como estipular conteúdo e prazo para entrega da documentação 
referida no inciso II, após avaliação da situação da cooperativa afetada.  
 

CAPÍTULO IV 
DA APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
 Art. 17. As cooperativas de crédito devem observar política de governança 
corporativa aprovada pela assembleia geral, que aborde os aspectos de 
representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva e 
fiscalização e controle, e que contemple a aplicação dos princípios de segregação 
de funções na administração, transparência, equidade, ética, educação 
cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas. 
 
 Art. 18. As cooperativas singulares de livre admissão, de empresários, de pequenos 
empresários, microempresários e microempreendedores e as constituídas ao 
amparo do inciso I do § 3º do art. 12 devem adotar estrutura administrativa integrada 
por conselho de administração e por diretoria executiva a ele subordinada, cujos 
membros sejam eleitos pelo referido conselho entre pessoas físicas associadas ou 
não associadas, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 130, de 2009, 
admitida a acumulação de cargos entre os dois órgãos para, no máximo, um dos 
membros do conselho, e vedada a acumulação das presidências.  
 § 1º As cooperativas referidas no caput deste artigo, em funcionamento ou cujo 
pedido de autorização ou de transformação nas referidas modalidades tenha sido 
protocolizado até a data de publicação desta resolução, devem adotar a estrutura e 
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observar as condições nele indicadas, a partir da primeira eleição de 
administradores realizada de 2012 em diante, ou antes, a critério da assembleia. 
§ 2º O Banco Central do Brasil poderá determinar, para conjuntos definidos de 
cooperativas de crédito, a adoção da estrutura administrativa referida no caput deste 
artigo, bem como a segregação completa entre conselho e diretoria executiva, 
levando em conta fatores de natureza prudencial que demandem a adoção de 
práticas de governança diferenciadas, decorrentes de características institucionais e 
operacionais das cooperativas envolvidas, tais como o exercício de funções 
estratégicas de gestão e controle de sistemas cooperativos, porte econômico-
financeiro, complexidade operacional, extensão territorial, tamanho e dispersão 
social do respectivo quadro de associados.  
 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECIAIS DAS COOPERATIVAS CENTRAIS 

DE CRÉDITO E DAS CONFEDERAÇÕES DE CENTRAIS 
 
 Art. 19. A cooperativa central de crédito deve prever, em seus estatutos e normas 
operacionais, dispositivos que possibilitem prevenir e corrigir situações anormais que 
possam configurar infrações a normas legais ou regulamentares ou acarretar risco 
para a solidez das cooperativas filiadas e do sistema cooperativo, inclusive a 
possibilidade de constituir fundo garantidor das cooperativas pertencentes ao 
sistema.  
 Parágrafo único. As atribuições das centrais em relação às singulares filiadas e 
correspondentes obrigações de que trata este capítulo podem ser delegadas total ou 
parcialmente a confederação constituída por essas centrais, mediante disposições 
nos respectivos estatutos que espelhem a distribuição de atividades e 
correspondentes responsabilidades perante o Banco Central do Brasil.  
 
 Art. 20. A confederação constituída por cooperativas centrais de crédito pode 
incumbir-se, em relação a suas próprias filiadas, das atribuições e correspondentes 
obrigações de que trata este capítulo, mediante disposições específicas nos 
estatutos das entidades envolvidas.  
 
 Art. 21. O sistema cooperativo deve estabelecer, por ato da respectiva 
confederação, ou, na sua ausência, da respectiva central de crédito, diretrizes de 
atuação sistêmica com vistas à observância dos princípios da eficiência, da 
economicidade, da utilidade e dos demais princípios cooperativistas.  
 
 Art. 22. Para o cumprimento das atribuições de que trata este capítulo, a 
cooperativa central de crédito, ou a confederação, deve desempenhar as seguintes 
funções, com relação às cooperativas filiadas, conforme as disposições estatutárias 
adotadas em função dos arts 19 e 20:  
 I - supervisionar o funcionamento, verificando o cumprimento da legislação e 
regulamentação em vigor e das normas próprias do sistema cooperativo;  
 II - adotar medidas para assegurar o cumprimento das normas em vigor referentes à 
implementação de sistemas de controles internos e à certificação de empregados;  
 III - promover a formação e a capacitação permanente dos membros de órgãos 
estatutários, gerentes e associados, bem como dos integrantes da equipe técnica da 
cooperativa central e da confederação; e  
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 IV - recomendar e adotar medidas visando ao restabelecimento da normalidade do 
funcionamento, em face de situações de inobservância da regulamentação aplicável 
ou que acarretem risco imediato ou futuro.  
 § 1º As funções definidas nos incisos I e IV do caput deste artigo devem ser 
exercidas conjuntamente pela confederação, na hipótese de exercício da faculdade 
prevista no parágrafo único do art. 19.  
 § 2º O Banco Central do Brasil poderá estabelecer funções complementares para as 
centrais e as confederações, tendo em vista o desempenho de suas atribuições 
legais referentes à autorização e à fiscalização das cooperativas de crédito.  
 
 Art. 23. A cooperativa central ou a confederação, conforme o caso, deve comunicar 
ao Banco Central do Brasil:  
 I - requisitos e critérios adotados para admitir a filiação e proceder à desfiliação de 
cooperativas, abordando a estratégia de viabilização da filiação de cooperativas 
recém-constituídas que ainda não atendam a possíveis requisitos relativos a porte 
patrimonial e estrutura organizacional, para o provimento dos serviços tratados neste 
capítulo;  
 II - irregularidades ou situações de exposição anormal ariscos, identificadas em 
decorrência do desempenho das atribuições deque trata o presente capítulo, 
inclusive medidas tomadas ou recomendadas e eventuais obstáculos para sua 
implementação, destacando as ocorrências que indiquem possibilidade de futuro 
desligamento;  
 III - ato de desligamento de cooperativa filiada, com a correspondente justificativa, 
fazendo referência às comunicações exigidas no inciso II;  
 IV - indeferimento de pedido de filiação de cooperativa de crédito em funciona-
mento ou em constituição, abordando as razões que levaram a essa decisão; e  
 V - deliberação de admissão de cooperativa de crédito, com apresentação de 
relatório de auditoria externa realizada nos últimos três meses anteriores à data da 
comunicação.  
 
 Art. 24. Deve ser designado, por parte de cooperativa central, administrador 
responsável perante o Banco Central do Brasil pelas atividades tratadas neste 
capítulo, bem como por parte de confederação, visando ao exercício da faculdade 
estabelecida no art.20 e das funções referidas no § 1º do art. 22.  
 
 Art. 25. Constatado o não atendimento de qualquer disposição deste capítulo, por 
parte de cooperativa central de crédito ou de confederação, conforme o caso, o 
Banco Central do Brasil, no desempenho de suas atribuições de fiscalização, pode 
adotar as seguintes medidas:  
 I - exigir plano de adequação, inclusive quanto à formação e capacitação de equipe 
técnica própria, à implantação de novos procedimentos de supervisão e controle e 
medidas afins;  
 II - aplicar às cooperativas singulares do sistema cooperativo os limites operacionais 
e outros requisitos relativos às cooperativas singulares não filiadas a centrais, 
mediante estabelecimento de cronograma de adequação; e  
 III - determinar a suspensão da filiação de novas cooperativas até que sejam 
sanadas as irregularidades.  
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 Art. 26. O Banco Central do Brasil, tendo em vista o cumprimento das disposições 
deste capítulo, pode estabelecer requisitos em relação a:  
 I - frequências, padrões, procedimentos e outros aspectos a serem adotados para 
inspeção, avaliação, elaboração de relatórios e envio de comunicações à referida 
autarquia, inclusive definição de procedimentos específicos com relação a 
determinadas cooperativas de crédito filiadas; e  
 II - prazos de adequação aos requisitos estabelecidos, bem como outras condições 
operacionais julgadas necessárias à observância das presentes disposições.  
 

CAPÍTULO VI 
DA AUDITORIA EXTERNA 

 
 Art. 27. As cooperativas de crédito, na contratação de serviços de auditoria de 
demonstrações contábeis, devem certificar-seda observância da regulamentação em 
vigor sobre auditoria independente, especialmente da Resolução nº 3.198, de 27 de 
maio de2004, e alterações posteriores, no que não conflitar com esta resolução.  
 § 1º A auditoria a que se refere este artigo pode ser realizada por auditor 
independente ou por entidade de auditoria cooperativa destinada à prestação de 
serviços de auditoria externa, constituída e integrada por cooperativas centrais de 
crédito e/ou por suas confederações.  
 § 2º Constatada a inobservância dos requisitos estabelecidos neste capítulo, os 
serviços de auditoria serão considerados sem efeito para o atendimento às normas 
emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.  
 
 Art. 28. Aplicam-se à realização de auditoria externa pela entidade de auditoria 
cooperativa referida no art. 27, § 1º, as seguintes disposições:  
 I - não são necessários o registro da referida entidade na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e a substituição periódica do auditor;  
 II - não representa impedimento à realização de auditoria a existência de vínculo 
societário indireto entre a entidade de auditoria cooperativa e a cooperativa 
auditada;  
 III - não se aplica o limite do percentual de faturamento anual de que trata o inciso V 
do art. 6º do Regulamento anexo à Resolução nº 3.198, de 2004;  
 IV - deve ser providenciada a substituição periódica do responsável técnico e dos 
demais membros da equipe envolvida na auditoria de cada cooperativa, na mesma 
periodicidade originalmente estabelecida para a substituição do auditor na 
Resolução nº 3.198, de2004;  
 V - é vedada a participação de associado de uma determinada cooperativa singular 
de crédito nos trabalhos de auditoria realizados nessa cooperativa; e  
 VI - não será aceita a auditoria externa realizada em cooperativa de crédito que 
apresente, com relação à entidade de auditoria, vínculo societário direto, ou membro 
de órgão estatutário, empregado ou prestador de serviço de alguma forma vinculado 
a essa entidade.  
 
 Art. 29. A auditoria de que trata este capítulo deve ter por objeto:  
 I - as demonstrações contábeis relativas às datas-base de 30de junho e 31 de 
dezembro de cada ano das confederações de crédito, centrais de crédito, 
cooperativas singulares de livre admissão, de empresários e de pequenos 
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empresários, microempresários e microempreendedores, bem como das 
constituídas ao amparo do inciso Ido § 3º do art. 12; e  
 II - as demonstrações relativas ao encerramento do exercício social, nas demais 
cooperativas singulares.  
 
 Art. 30. A realização da Assembleia Geral Ordinária deverá respeitar um período 
mínimo de dez dias após a divulgação das demonstrações contábeis de 
encerramento do exercício, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria.  
 Parágrafo único. Os demais relatórios resultantes da auditoria externa devem ser 
mantidos à disposição dos associados que os demandarem.  
 

CAPÍTULO VII 
DO CAPITAL E DO PATRIMÔNIO 

 
 Art. 31. A cooperativa de crédito deve observar os seguintes limites mínimos, em 
relação ao capital integralizado e ao Patrimônio de Referência (PR), conforme o 
caso:  
 I - cooperativa central de crédito e confederação de crédito: integralização inicial de 
capital de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e PR de R$300.000,00 (trezentos mil 
reais) após cinco anos da data de autorização para funcionamento no caso de 
central, e após um ano dessa data no caso de confederação;  
 II - cooperativa singular filiada a central, excetuadas as mencionadas nos incisos III, 
IV e V: integralização inicial de capital de R$3.000,00 (três mil reais) e PR de 
R$60.000,00 (sessenta mil reais) após cinco anos da data de autorização para 
funcionamento; 
 III - cooperativa singular de pequenos empresários, microempresários e 
microempreendedores, cooperativa singular de empresários e cooperativa 
constituída ao amparo do inciso I do § 3º do art. 12: integralização inicial de capital 
de R$10.000,00 (dez mil reais) e PR de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) após 
quatro anos da data de autorização para funcionamento;  
 IV - cooperativa singular de livre admissão de associados constituída de acordo com 
o estabelecido no art. 14, inciso I:  
 a) no caso de constituição de nova cooperativa: integralização inicial de capital de 
R$20.000,00 (vinte mil reais) e PR de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
após quatro anos da data de autorização para funcionamento; e  
 b) no caso de transformação de cooperativa existente: PR de R$250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais);  
 V - cooperativa singular de livre admissão de associados com área definida 
segundo o inciso II ou § 4º do art. 14:  
 a) PR de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), nos casos em que a área de 
atuação apresente população acima de 300 mil e até750 mil habitantes;  
 b) PR de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos casos em que a área de 
atuação apresente população superior a 750 mil habitantes e até 2 milhões de 
habitantes; e  
 c) PR de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), nos casos em que a 
área de atuação apresente população superior a dois milhões de habitantes;  
 VI - cooperativa singular não filiada a central: integralização inicial de capital de 
R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) e PR de R$86.000,00 (oitenta e seis mil 
reais) após quatro anos da data de autorização para funcionamento.  
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 Parágrafo único. Para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aplica-se redutor 
de 50% (cinquenta por cento) aos limites mínimos estabelecidos nos incisos IV e V.  
 
 Art. 32. Para efeito de verificação do atendimento dos limites mínimos de capital 
integralizado e de PR das cooperativas de crédito, devem ser deduzidos os valores 
correspondentes ao patrimônio líquido mínimo fixado para as instituições financeiras 
de que participe ajustados proporcionalmente ao nível de cada participação. 
 
 Art. 33. A cooperativa de crédito deve manter valor de PR compatível com o grau de 
risco da estrutura de seus ativos, passivos e contas de compensação, de acordo 
com normas específicas para cálculo do Patrimônio de Referência Exigível (PRE), 
editadas pelo Banco Central do Brasil.  
 
 Art. 34. São vedadas à cooperativa de crédito:  
 I - a integralização de cotas-partes e rateio de perdas de exercícios anteriores 
mediante concessão de crédito ou retenção de parte do seu valor, bem como 
concessão de garantia ou assunção de coobrigação em operação de crédito com 
aquelas finalidades; e  
 II - a adoção de capital rotativo, assim caracterizado o registro, em contas de 
patrimônio líquido, de recursos captados em condições semelhantes às de depósitos 
à vista ou a prazo.  
 Parágrafo único. O estatuto social pode estabelecer regras relativas a resgates 
eventuais de quotas de capital, quando de iniciativa do associado, de forma a 
preservar além do número mínimode quotas, o cumprimento dos limites 
estabelecidos pela regulamentação em vigor e a integridade do capital e patrimônio 
líquido, cujos recursos devem permanecer por prazo suficiente para refletir a 
estabilidade inerente à sua natureza de capital fixo da instituição.  
 

CAPÍTULO VIII 
DAS OPERAÇÕES E DOS LIMITES DE EXPOSIÇÃO POR CLIENTE 

 
 Art. 35. A cooperativa de crédito pode realizar as seguintes operações e atividades, 
além de outras estabelecidas em regulamentação específica:  
 I - captar, somente de associados, depósitos sem emissão de certificado; obter 
empréstimos ou repasses de instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, 
inclusive por meio de depósitos interfinanceiros; receber recursos oriundos de 
fundos oficiais e, em caráter eventual, recursos isentos de remuneração ou a taxas 
favorecidas, de qualquer entidade, na forma de doações, empréstimos ou repasses;  
 II - conceder créditos e prestar garantias, somente a associados, inclusive em 
operações realizadas ao amparo da regulamentação do crédito rural em favor de 
associados produtores rurais;  
 III - aplicar recursos no mercado financeiro, inclusive em depósitos à vista e 
depósitos interfinanceiros, observadas eventuais restrições legais e regulamentares 
específicas de cada aplicação;  
 IV - proceder à contratação de serviços com o objetivo de viabilizar a compensação 
de cheques e as transferências de recursos no sistema financeiro, de prover 
necessidades de funcionamento da instituição ou de complementar os serviços 
prestados pela cooperativa aos associados;  
 V - prestar, no caso de cooperativa central de crédito e de confederação de crédito:  
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 a) a cooperativas filiadas ou não, serviços de caráter técnico, inclusive os referentes 
às atribuições tratadas no Capítulo V;  
 b) a cooperativas filiadas, serviço de administração de recursos de terceiros, na 
realização de aplicações por conta e ordem da cooperativa titular dos recursos, 
observadas a legislação e as normas aplicáveis a essa atividade; e  
 c) a cooperativas filiadas, serviço de aplicação centralizada de recursos, 
subordinado a política própria, aprovada pelo conselho de administração, contendo 
diretrizes relativas à captação, aplicação e remuneração dos recursos transferidos 
pelas filiadas, observada na remuneração proporcionalidade em relação à 
participação de cada filiada no montante total aplicado;  
 VI - prestar os seguintes serviços, visando ao atendimento a associados e a não 
associados:  
 a) cobrança, custódia e serviços de recebimentos e pagamentos por conta de 
terceiros, a pessoas físicas e entidades de qualquer natureza, inclusive as 
pertencentes aos poderes públicos das esferas federal, estadual e municipal e 
respectivas autarquias e empresas;  
 b) correspondente no País, nos termos da regulamentação em vigor;  
 c) colocação de produtos e serviços oferecidos por bancos cooperativos, inclusive 
os relativos a operações de câmbio, em nome e por conta da instituição contratante;  
 d) distribuição de recursos de financiamento do crédito rural e outros sujeitos a 
legislação ou regulamentação específicas, ou envolvendo equalização de taxas de 
juros pelo Tesouro Nacional, compreendendo formalização, concessão e liquidação 
de operações de crédito celebradas com os tomadores finais dos recursos, em 
operações realizadas em nome e por conta da instituição contratante; e  
 e) distribuição de cotas de fundos de investimento administrados por instituições 
autorizadas, observada a regulamentação aplicável editada pela CVM.  
 § 1º A cooperativa singular de crédito que não participe de fundo garantidor deve 
obter do associado declaração de conhecimento dessa situação, por ocasião da 
abertura da respectiva conta de depósitos.  
 § 2º Os contratos celebrados com vistas à prestação dos serviços referidos nas 
alíneas "c" e "d" do inciso VI do caput deste artigo devem conter cláusulas 
estabelecendo:  
 I - assunção de responsabilidade, para todos os efeitos legais, por parte da 
instituição financeira contratante, pelos serviços prestados em seu nome e por sua 
conta pela cooperativa contratada;  
 II - adoção, pela contratada, de manual de operações, atendimento e controle 
definido pela contratante e previsão de realização de inspeções operacionais por 
parte dessa última;  
 III - manutenção, por ambas as partes, de controles segregados das operações 
realizadas sob contrato, imediatamente verificáveis pela fiscalização dos órgãos 
competentes;  
 IV - realização de acertos financeiros entre as partes, no máximo, a cada dois dias 
úteis;  
 V - vedação ao substabelecimento; e  
 VI - divulgação pela contratada, em local e forma visível ao público usuário, de sua 
condição de prestadora de serviços à instituição contratante, em relação aos 
produtos e serviços oferecidos em nome dessa última.  
 § 3º Os contratos firmados com terceiros para a prestação dos serviços de que trata 
o inciso VI do caput deste artigo devem ser mantidos à disposição do Banco Central 
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do Brasil pelas cooperativas de crédito, bem como pelas entidades contratantes 
eventualmente sujeitas à supervisão da referida autarquia.  
 
 Art. 36. A cooperativa de crédito deve observar os seguintes limites de exposição 
por cliente:  
 I - nas aplicações em depósitos e títulos e valores mobiliários de responsabilidade 
ou de emissão de uma mesma entidade, empresas coligadas e controladora e suas 
controladas: 25% (vinte e cinco por cento) do PR;  
 II - nas operações de crédito e de concessão de garantias em favor de um mesmo 
cliente, bem como nos créditos decorrentes de operações com derivativos:  
 a) por parte de cooperativa singular: 15% (quinze por cento) do PR, caso seja filiada 
a cooperativa central de crédito, e 10% (dez por cento) do PR, caso não seja filiada 
a central; e  
 b) por parte de confederação e de central: 20% (vinte por cento) do PR.  
 § 1º Considera-se cliente, para os fins previstos neste artigo, qualquer pessoa física 
ou jurídica, ou grupo de pessoas agindo isoladamente ou em conjunto, 
representando interesse econômico comum, excetuado o vínculo decorrente 
exclusivamente da associação a uma mesma cooperativa.  
 § 2º Não estão sujeitos aos limites de exposição por cliente:  
 I - depósitos e aplicações efetuados na respectiva cooperativa central ou 
confederação de crédito, ou no banco cooperativo pertencente ao sistema 
cooperativo;  
 II - aplicações em títulos públicos federais; e  
 III - aplicações em quotas de fundos de investimento.  
 § 3º No caso de aplicação em quotas de fundo de investimento em que a 
cooperativa seja a única quotista, devem ser computadas as aplicações realizadas 
pelo fundo para fins de cálculo dos limites referidos neste artigo.  
 § 4º Para efeito de verificação dos limites de exposição por cliente, deve ser 
deduzido do PR o montante das participações no capital social de outras instituições 
financeiras, exceto de cooperativa de crédito à qual é filiada.  
 § 5º Na hipótese de o cooperado e a entidade emitente de títulos ou valores 
mobiliários configurarem uma mesma pessoa jurídica, ou representarem interesse 
econômico comum, devem ser observados, simultaneamente, os limites referidos 
nos incisos I e II do caput deste artigo e no somatório das operações, o maior dos 
limites a elas aplicáveis.  
 
 Art. 37. A cooperativa central de crédito que, juntamente com a adoção de sistema 
de garantias recíprocas entre as singulares filiadas, realize a centralização financeira 
das disponibilidades líquidas dessas filiadas pode valer-se do limite de exposição 
por cliente de 10% (dez por cento) da soma do PR total das filiadas, limitado ao PR 
da central, nas seguintes operações:  
 I - depósitos e títulos e valores mobiliários de responsabilidade ou de emissão de 
uma mesma instituição financeira, empresas coligadas e controladora e suas 
controladas, observado o disposto no § 2º do art. 36;  
 II - repasses e garantias envolvendo recursos de financiamento do crédito rural e 
outros sujeitos a legislação específica ou envolvendo equalização de taxas de juros 
pelo Tesouro 
Nacional; e  
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 III - concessão de créditos e garantias envolvendo recursos não referidos no inciso 
II, em operação previamente aprovada pelo conselho de administração da 
cooperativa central.  
 § 1º A concessão de créditos e garantias, na forma definida pelos incisos II e III do 
caput deste artigo, fica sujeita ao estabelecimento de normas próprias, aprovadas 
pela assembleia geral, relativas aos limites de crédito e garantias a serem 
observadas.  
 § 2º A soma dos créditos e garantias concedidos a uma mesma filiada na forma dos 
incisos II e III do caput deste artigo não pode ultrapassar o limite de que trata este 
artigo, devendo ser computadas, ainda, as operações eventualmente existentes 
sujeitas ao limite de que trata o art. 36, inciso II, alínea "b".  
 § 3º O Banco Central do Brasil, com vistas à aplicação do limite de exposição por 
cliente de que trata este artigo, pode adotaras seguintes medidas:  
 I - estabelecer condições mínimas a serem observadas pelas cooperativas centrais 
de crédito e respectivas filiadas; e  
 II - determinar, com base em procedimentos internos, no exercício de suas 
atribuições de fiscalização, a suspensão dessa aplicação por parte de qualquer 
cooperativa central de crédito.  
 
 Art. 38. Nos dois anos seguintes à data de início de funcionamento, a cooperativa 
singular filiada a central de crédito pode adotar os seguintes limites de exposição por 
cliente, para concessão de créditos a um mesmo associado com recursos sujeitos à 
legislação específica ou envolvendo equalização de taxas de juros pelo Tesouro 
Nacional, deduzidas do limite as operações sujeitas ao limite geral estabelecido no 
art. 36, inciso II, alínea "a"“a”, realizadas em favor do associado com recursos de 
outras fontes:  
 I - no primeiro ano: 25% (vinte e cinco por cento) do PR;  
 II - no segundo ano: 20% (vinte por cento) do PR.  
 

CAPÍTULO IX 
DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 

 
 Art. 39. O Banco Central do Brasil cancelará a autorização para funcionamento de 
cooperativa de crédito que ingressar em regime de liquidação ordinária.  
 
 Art. 40. O Banco Central do Brasil, esgotadas as demais medidas cabíveis na esfera 
de sua competência, pode cancelar a autorização para funcionamento da 
cooperativa de crédito quando constatada, a qualquer tempo, uma ou mais das 
seguintes situações:  
 I - inatividade operacional, sem justa causa;  
 II - instituição não localizada no endereço informado;  
 III - interrupção, por mais de quatro meses, sem justa causa, do envio de 
demonstrativos contábeis exigidos pela regulamentação em vigor;  
 IV - descumprimento do prazo para início de funcionamento previsto no processo de 
autorização, observado o disposto no art. 8º; ou  
 V - não cumprimento do compromisso de filiação previsto no plano de negócios.  
 Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, previamente ao cancelamento pelos 
motivos referidos neste artigo, divulgará, por meio que julgar mais adequado, sua 
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intenção de cancelar a autorização de que se trata, com vistas à eventual 
apresentação de objeções, por parte do público, no prazo de trinta dias.  
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 Art. 41. A cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central de crédito 
pode contratar serviços de central e de confederação de centrais visando, entre 
outros, à implementação de sistemas de controles internos e à realização de 
auditoria interna exigidas pelas disposições regulamentares em vigor.  
 
 Art. 42. Respeitadas a legislação e a regulamentação em vigor, a cooperativa de 
crédito somente pode participar do capital de:  
 I - cooperativa central de crédito ou confederação de crédito constituídas, 
respectivamente, por cooperativas singulares ou por cooperativas centrais;  
 
 II - instituições financeiras controladas por cooperativas de crédito, de acordo com a 
regulamentação específica;  
 III - cooperativas ou empresas controladas por cooperativa central ou por 
confederação, que atuem majoritariamente na prestação de serviços e fornecimento 
de bens a instituições do setor cooperativo de crédito, desde que necessários ao seu 
funcionamento ou complementares aos serviços e produtos oferecidos aos 
associados; e  
 IV - entidades de representação institucional, de cooperação técnica ou de fins 
educacionais.  
 § 1º A cooperativa de crédito deve, sempre que solicitada pelo Banco Central do 
Brasil, fornecer quaisquer documentos ou informações sobre a entidade não 
financeira de cujo capital participe direta ou indiretamente.  
 § 2º A participação societária detida por cooperativa de crédito nos termos do inciso 
I do caput deste artigo não deve ser computada para efeito de observância do limite 
de imobilização estabelecido na regulamentação em vigor.  
 
 Art. 43. É vedado aos membros de órgãos estatutários e aos ocupantes de funções 
de gerência de cooperativa de crédito participar da administração ou deter 5% (cinco 
por cento) ou mais do capital de outras instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de empresas de 
fomento mercantil, excetuadas as cooperativas de crédito.  
 Parágrafo único. A vedação de que trata este artigo não se aplica à participação de 
conselheiros de cooperativas de crédito no conselho de administração ou colegiado 
equivalente de instituições financeiras e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente, pelas referidas cooperativas, desde que não assumidas funções 
executivas nessas controladas.  
 
 Art. 44. A cooperativa singular de crédito deve manter, em suas dependências, em 
local acessível e visível, publicação impressa ou quadro informativo dos direitos e 
deveres dos associados, contendo exposição sobre a forma de rateio das eventuais 
perdas e a existência ou não de cobertura de fundo garantidor e respectivos limites.  
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 Art. 45. A cooperativa de crédito de livre admissão de associados em funcionamento 
em 25 de junho de 2003 deve observar as normas aplicáveis às cooperativas 
referidas no art. 12, § 1º, incisos I, II e III, não sendo exigida, para a continuidade de 
seu funcionamento, a adequação aos requisitos específicos estabelecidos nesta 
resolução para as novas cooperativas de livre admissão de associados, salvo no 
caso de ampliação da respectiva área de atuação. 
 
 Art. 46. As infrações aos dispositivos da legislação em vigor e desta resolução, bem 
como a prática de atos contrários aos princípios cooperativistas, sujeitam os 
diretores e os membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes de 
cooperativas de crédito às penalidades prescritas na Lei nº 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação em vigor. 
 § 1º Constatado o descumprimento de qualquer limite operacional, o Banco Central 
do Brasil poderá exigir a apresentação de plano de regularização, contendo medidas 
previstas para enquadramento e respectivo cronograma de execução.  
 § 2º Os prazos de apresentação do plano de regularização e de cumprimento das 
medidas para enquadramento e outras condições pertinentes serão determinados 
pelo Banco Central do Brasil.  
 § 3º A implementação de plano de regularização deverá ser objeto de 
acompanhamento por parte de cooperativa central de crédito, confederação ou 
auditor externo, que remeterá relatórios ao Banco Central do Brasil, mensalmente, 
ou na frequência por ele determinada. 
 
 Art. 47. As cooperativas de crédito, para a realização de suas operações e 
atividades, podem instalar postos de atendimento permanentes ou transitórios, 
inclusive os eletrônicos, bem como unidades administrativas, na área de atuação 
definida no respectivo estatuto, observados os procedimentos gerais estabelecidos 
na regulamentação pertinente.  
 
 Art. 48. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixaras normas e a adotar as 
medidas julgadas necessárias à execução do disposto nesta resolução, inclusive 
quanto às regras de transição a serem observadas pelas cooperativas de crédito 
autorizadas até a data de sua entrada em vigor.  
 
 Art. 49. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 Art. 50. Fica revogada a Resolução nº 3.442, de 28 de fevereiro de 2007, e o art. 5º 
da Resolução nº 3.454, de 30 de maio de 2007, passando as citações e o 
fundamento de validade de normativos editados pelo Banco Central do Brasil, com 
base nas normas ora revogadas, a ter como referência esta resolução.  
 
 Brasília, 27 de maio de 2010. 
 
 Alexandre Antonio Tombini  
 Presidente, substituto  
 


