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RESUMO 

Objetivo: O objetivo desta dissertação foi analisar os motivos pelos quais os associados de 

cooperativas têm baixa participação em crédito dentro da instituição, que os fazem buscar 

recursos em outras instituições financeiras.  

Metodologia: Realizaram-se pesquisas quantitativa e qualitativa, com aplicação de 

questionário estruturado. Por meio do método qualiquantitativo, buscou-se analisar o ambiente 

interno das cooperativas de modo a evidenciar o grau de participação dos associados dentro da 

instituição e a evolução da sua inadimplência na cooperativa e em outras instituições. A análise 

quantitativa contribuiu para verificar a eficiência da política de crédito e a probabilidade do 

risco. Adotou-se o método qualitativo por auxiliar na busca de dados acerca do ambiente 

externo, haja vista que esse método permitiu levantar os principais motivos pelos quais os 

associados de cooperativas de crédito preferem outras instituições financeiras para tomar 

crédito.  

Resultados: Os resultados alcançados por meio da pesquisa qualitativa estruturada mostraram 

que a maioria dos associados que tomam crédito em outras instituições apontou problemas 

ligados a processos internos e à política de crédito das cooperativas, como, por exemplo, crédito 

não aprovado, taxa maior que o mercado, exigência de garantias ou avalistas e o limite 

concedido não ser adequado. Já a pesquisa quantitativa permitiu constatar que a maioria das 

cooperativas possui liquidez suficiente para essas operações de crédito e, inclusive, precisam 

disso para melhorar a eficiência, embora não consigam operar devidamente com esse público. 

Para maior assertividade, foram criados alguns cenários analíticos com três grupos específicos, 

em que todos atendiam a critérios básicos de análise de crédito, demonstrando a existência de 

vários associados adimplentes, constatados a partir do acompanhamento durante três anos, e 

que não operam com a cooperativa. Os resultados também apontaram que os associados das 

cooperativas de crédito têm baixa participação dentro da instituição devido a diversos fatores, 

sejam eles internos, que dizem respeito à política e ao modelo de trabalho das cooperativas, tais 

como o risco de inadimplência, a falta de agressividade em relação à oferta e o 

conservadorismo, sejam eles externos, diante do desejo dos associados, motivados pela oferta 

de outras instituições.  

Limitações: Esta pesquisa é limitada porque sua área de conhecimento é dirigida apenas ao 

Sistema Sicoob SC/RS, não se conseguindo acesso a dados de outras cooperativas de crédito 

no Brasil ou no mundo, o que restringiu a análise somente a um sistema de cooperativa de 

crédito.  



 

 

Aplicabilidade do trabalho: Os resultados auxiliam no entendimento do comportamento dos 

associados Sicoob SC/RS perante o crédito no mercado, principalmente dos associados que 

tiveram crédito reprovado pelas cooperativas de crédito onde são associados, com o objetivo de 

reavaliar sua proposta e tentar buscá-lo para a instituição, caso esse não seja inadimplente e 

possa trazer oportunidades. Permite às cooperativas identificar os problemas específicos que 

causam o distanciamento de seus associados e buscar medidas corretivas, dentro de processos 

que respeitem a legalidade e a governança dessas cooperativas.  

Contribuição para a sociedade: Esta pesquisa pode possibilitar um melhor entendimento dos 

fatores que levam os associados de cooperativas de crédito a buscarem recursos financeiros em 

outras entidades financeiras, fora do sistema de crédito cooperativo. É importante salientar que, 

quando um associado prioriza outras instituições em detrimento da cooperativa, os resultados 

daquelas operações deixam de ser investidos na comunidade, seja com mais crédito, seja de 

forma indireta, por projetos sociais e empregabilidade.  

Originalidade: A pesquisa oportuniza uma visão ampla sobre os comportamentos dos 

associados das cooperativas de créditos, já que, por meio de um questionário, busca a percepção 

dos associados diante da análise de crédito. Ainda, permite aprofundar o entendimento das 

causas de o associado do Sicoob SC/RS ter baixa participação em crédito dentro da instituição 

e traz como originalidade a análise do problema de pesquisa por vários cenários analíticos, além 

de avaliar a evolução do endividamento dos associados em outras instituições, tudo isso 

correlacionando com os fatores utilizados pelos associados para essa baixa participação. 

 

Palavras-chave: Cooperativismo de crédito, Inadimplência, Mercado financeiro. 

 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

  



 

 

ABSTRACT 

Objective: The objective of this dissertation was to analyze the reasons why union associates 

have low credit participation inside the institution, which make them seek resources in other 

financial institutions.  

Methodology: Qualitative and Quantitative research was done. Through the quantitative 

method and qualitative, with application of a structured questionnaire, we sought to analyze the 

internal environment of unions in order to make clear the degree of participation of associates 

inside the institution and the evolution of their non-payment in the union and in other 

institutions. The quantitative analysis contributed to verify the efficiency of the credit policies 

and the risk probability. The qualitative method was adopted to aid in the search for data 

regarding the external environment, seeing as this method allowed us to ascertain the main 

reasons for which credit union associates prefer other financial institutions to get credit. 

Results: The results obtained through the qualitative structured research showed that the 

majority of associates that take credit from other institutions presented problems linked to 

internal procedures and the credit policies of unions, such as unapproved credit, rates higher 

than the market, requirement of collateral or evaluation and inadequate offered limit. The 

quantitative research, on the other hand allowed us to verify that the majority of unions has 

enough liquidity for these credit operations, and in fact need this to improve efficiency, although 

they are not able to operate properly with this audience. For greater assertiveness, analytic 

scenarios were created with three specific groups, in which everyone met basic credit analysis 

criteria, showing the existence of several paying associates, verified from monitoring during 

three years, that do not operate with the union. The results also showed that credit union 

associates have low participation inside the institution due to several factors, whether they are 

internal, concerning the policies and the work model of unions, such as non-payment risk, lack 

of aggression regarding the offer and conservatism, or external, as per the wishes of associates, 

motivated by the offers of other institutions.  

Limitations: This research is limited as its area of knowledge is directed solely to the Sicoob 

SC/RS System, as we were unable to access data from other credit unions in Brazil and in the 

world, which restricted the analysis to only one credit union system.  

Work applicability:  The results aid in the understanding of the behavior of Sicoob SC/RS 

associates faced with credit in the market, mainly of the associates that had credit not approved 

by credit unions they are associated to, with the goal of reevaluating their proposal and trying 

to get it for the institution, if they are paying and able to bring opportunities. It allows unions 



 

 

to identify specific problems that cause distancing from their associates and seek corrective 

measures, inside procedures that respect the legality and governance of these unions.  

Contribution to society: This research can allow a better understanding of factors that lead 

credit union associates to seek financial resources with other financial entities, outside the 

cooperative credit system. It is important to highlight that, when an associate prioritizes other 

financial institutions in detriment of the union, the results of those operations are no longer 

invested in the community, whether through more credit, or indirectly, through social projects 

and employability.  

Originality: The research allows the opportunity of a broad vision on the behavior of credit 

union associates, seeing as, through a questionnaire, it seeks their perception facing credit 

analysis. Furthermore, it allows the deepening of the understanding of the causes that lead a 

Sicoob SC/RS associate to have low credit participation inside the institution and its originality 

is in the analysis of the research problem through several analytical scenarios, as well as the 

evaluation of the evolution of the debt of the associates with other institutions, correlating 

everything to the factors utilized by associates for this low participation.  

 

Keywords: Credit unionism, Non-Payment, Financial Market.  

 

Category: Master's Dissertation. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa versa sobre os fatores que levam à baixa participação em crédito dos 

associados de cooperativas de crédito. Trata-se de um tema com abordagem importante a ser 

estudado, pois a eficiência dessa análise tem se mostrado sempre uma dúvida para os gestores 

que se utilizam do indicador de inadimplência para mensuração, escolha do modelo ideal de 

análise e o devido respaldo de suas decisões. Porém, a inadimplência é vista, dentro da 

instituição, a partir somente das operações aprovadas, desconsiderando o comportamento dos 

cooperados que tiveram suas operações reprovadas, mas que conseguiram acesso ao crédito em 

outras instituições. 

A escolha por estudar as cooperativas de crédito no Brasil deve-se ao fato de não haver 

possibilidade de serem analisadas cooperativas internacionais devido ao acesso a outros países. 

Somado ao exposto, o impacto socioeconômico proporcionado pelas cooperativas de crédito no 

Brasil fomenta a economia, pois tem aumentado, apenas em 2020, aproximadamente 5,6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) no município onde está instalada. Onde está presente, o 

cooperativismo de crédito contribui de forma significativa para incrementar o PIB, o emprego 

formal (6,2%) e o salário médio (1%) dos trabalhadores locais. Além disso, mobiliza, em média, 

R$ 2,45 em renda a cada R$ 1,00 emprestado (BACEN, 2020). Assim sendo, nota-se ser o 

Brasil um país que possui um grande volume de cooperativas, chegando a um total de 875 

cooperativas de crédito, sendo 397 no Sicoob, 110 no Sicredi, 35 no Unicredi, 79 na Cresol, 41 

ligadas a centrais independentes e 213 cooperativas singulares independentes.  

Como exemplo de estudo nacional relevante de ser citado sobre cooperativa de crédito, 

pode-se apontar o de Fiorin (2018), que aborda a principalidade em cooperativas de crédito, 

mostrando os fatores que contribuem para fortalecer o relacionamento entre cooperativa e 

associado, haja vista que evidenciou que 60% dos associados têm operações de crédito em 

outras instituições financeiras e 50% disse realizar, no mínimo, com frequência, esse tipo de 

operação. A partir disso, Fiorin (2018) evidencia existir significativa quantidade de associados 

que usam produtos e serviços de outras instituições financeiras, deixando de gerar receita à 

cooperativa da qual fazem parte. 

Quanto à literatura internacional, não foram localizados artigos que versassem sobre a 

baixa participação em crédito, apenas a respeito do desenvolvimento das cooperativas. Francis-

Sandy (2016), por exemplo, realizou um estudo em instituições financeiras de cooperativas de 

crédito por constituírem uma parte importante do setor financeiro devido à sua contribuição 

para o desenvolvimento econômico, especialmente nas economias em desenvolvimento. 
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Nesse contexto, o que se percebe em uma cooperativa de crédito é o seu objetivo focado 

na geração de soluções financeiras adequadas aos associados, de tal forma a exercer um papel 

desenvolvimentista, auxiliando direta e indiretamente no crescimento socioeconômico regional. 

Essa contribuição para o desenvolvimento regional é significativa, pois é feita por meio da 

criação de métodos de análise de crédito por critérios subjetivos, a fim de entender melhor os 

associados informais que não possuem informações suficientes para terem acesso ao crédito, 

gerando soluções adequadas às suas necessidades. Entretanto, a seleção dos tomadores de 

crédito ainda se mostra ineficiente, em alguns casos, visto que as cooperativas participam do 

menor volume do endividamento de seus associados.  

Pelo exposto, torna-se relevante definir cooperativa de crédito como, segundo Jacques 

e Gonçalves (2016), uma instituição financeira constituída por uma associação de pessoas que 

se unem com a finalidade de prestar serviços financeiros apenas aos associados, sendo estes, ao 

mesmo tempo, donos e usuários.  

Notadamente, analisar os motivos pelos quais os associados de cooperativas de crédito 

têm baixa participação em crédito dentro da instituição e movimentam em outras instituições 

financeiras poderá permitir entender também as questões que envolvem a inadimplência nesse 

contexto, de modo a compreender se a análise de crédito realizada pelas cooperativas é 

conservadora, fato que, muitas vezes, acaba por impedir a concessão de crédito. 

Tal análise se justifica, uma vez que o cooperativismo de crédito não possui o mesmo 

poder de investimento em tecnologia que os bancos convencionais, privados e públicos para 

uma análise de crédito mais rápida e objetiva. Essa situação torna-se um fator crítico de sucesso, 

haja vista que o sucesso das cooperativas está diretamente ligado a uma boa composição entre 

as análises objetivas e subjetivas de uma proposta de crédito e o acompanhamento da evolução 

do endividamento dos associados em outras instituições financeiras. Somado ao exposto, ainda 

há maior exposição ao risco. Por outro lado, por não conceder crédito ao seu cooperado, o 

objetivo de uma cooperativa pode não ser alcançado, visto a sua finalidade social. 

Assim sendo, no intuito de contribuir com a missão cooperativista de fomento e 

desenvolvimento socioeconômico regional, a partir de uma análise de crédito mais justa e 

assertiva para com os seus associados, o problema que norteia essa pesquisa é: por que os 

associados de cooperativas de crédito têm baixa participação em crédito dentro da instituição? 

1.1 OBJETIVOS 

Elencam-se os objetivos geral e específicos do presente estudo.                   
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1.1.1 Objetivo geral 

Analisar os motivos pelos quais os associados de cooperativas de crédito têm baixa 

participação em crédito dentro da instituição, buscando recursos em outras instituições 

financeiras. 

1.1.2 Objetivos específicos  

a) Analisar os fatores que influenciam na tomada de decisão dos associados na 

contratação de crédito. 

b) Entender o volume de associados que tomam crédito nas cooperativas em relação 

aos que tomam crédito em outras instituições. 

c) Determinar o percentual de participação que as cooperativas possuem no 

endividamento dos seus associados. 

d) Mensurar a inadimplência dos associados das cooperativas de crédito dentro da 

instituição e em todo o Sistema Financeiro Nacional. 

1.2 JUSTIFICATIVA                 

As cooperativas de crédito têm um importante papel no desenvolvimento 

socioeconômico das comunidades brasileiras. Por meio da concessão de crédito, é possível 

fomentar o investimento e a sustentabilidade dos negócios de seus cooperados e, 

consequentemente, contribuir para a economia.  

O não acesso ao crédito interfere diretamente no processo de desenvolvimento das 

comunidades (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016b). Quando o crédito 

não é concedido por uma cooperativa, mesmo tendo liquidez para tanto, inibe e minimiza o 

crescimento dessa cooperativa e, consequentemente, os benefícios socioeconômicos gerados 

por ela. Dessa forma, nota-se ser importante um estudo que analise os motivos que tiram o 

crédito dos associados das cooperativas, os quais podem ser internos ou externos. Internamente, 

os motivos que interferem no crescimento do crédito estão ligados à análise de crédito, à 

provisão, ao baixo apetite ao risco, ao conservadorismo da política de crédito, além de algumas 

regras específicas. A única justificativa para todos esses fatores seria a possibilidade de 

inadimplência.  
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Somado ao exposto, tem-se a questão da inadimplência dos associados das cooperativas 

em outras instituições como elemento a ser considerado nesta dissertação, de forma geral e 

dentro de grupo específico para verificar as regras básicas de análise de crédito com o intuito 

de respaldar ou refutar o modelo existente. A partir disso, este estudo poderá contribuir no que 

diz respeito à eficiência da análise de crédito com foco no acompanhamento da inadimplência 

dos associados das cooperativas, em outras instituições. Sobre os fatores externos, a academia 

já apresenta algumas questões, tais como as apontadas por Fiorin (2018), que motivam o 

associado a considerar a cooperativa como sua principal instituição financeira. Todavia, 

explorou-se um pouco mais sobre o tema no sentido de correlacionar os fatores internos e 

externos que influenciam para a baixa participação em crédito em cooperativas de crédito e, 

dessa forma, propor soluções de melhoria.   

As contribuições que a pesquisa pode trazer no sentido de proporcionar respostas aos 

problemas propostos e ampliar as formulações teóricas a esse respeito relacionam-se à 

possibilidade de, ao identificar os motivos pelos quais os associados de cooperativas de crédito 

têm baixa participação em crédito dentro da instituição, buscando recursos em outras 

instituições financeiras, sugerir medidas corretivas.  

Quanto ao desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema, este trabalho 

contribuirá para que o acadêmico possa fazer levantamento de dados e informações na teoria e 

na prática, agregando valores aos conhecimentos adquiridos na academia e aplicando-os na vida 

real. 

Com base no estudo realizado, espera-se conseguir obter o padrão de comportamento 

quanto à adimplência das operações de crédito dos associados das cooperativas de crédito em 

outras instituições e apresentar à empresa, como sugestão, considerar o referido padrão na 

análise de crédito. 

Quanto à sua relevância acadêmica, este estudo justifica-se por estimular o mestrando 

ao aprofundamento sobre o tema em tela, de modo a contribuir para a sua formação profissional, 

permitindo-o colocar em prática o que aprendeu ao longo dos anos na academia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção aborda o referencial teórico deste estudo. Traz a importância das cooperativas 

de crédito no cenário mundial e brasileiro, assim como no desenvolvimento regional. Apresenta 

também o contexto das cooperativas de crédito no Brasil e as diferenças entre elas e os bancos 

tradicionais. Apresenta o funcionamento do sistema cooperativista de crédito, detalhando a 

análise e os métodos de avaliação de crédito, a inadimplência e, por fim, a eficiência 

corporativa. 

2.1 COOPERATIVAS DE CRÉDITO: IMPORTÂNCIA NO CENÁRIO MUNDIAL E 

BRASILEIRO 

De acordo com Kotler e Keller (2012), os serviços que são oferecidos ao consumidor 

final apresentam algumas características que são importantes de serem consideradas, pois 

contribuem com a maneira de como lidar com eles. Cabe salientar que, segundo os autores, 

serviço se refere a um produto variável, intangível, perecível e inseparável que normalmente 

exige alto controle de qualidade, adaptabilidade e credibilidade. Eles ainda salientam que o 

setor de serviços tem crescido de forma significativa, haja vista que os consumidores estão, 

cada vez mais, aumentando e procurando por eles, como, por exemplo, pelas cooperativas de 

crédito.  

De acordo com Corrêa (2016), o cooperativismo de crédito é um modelo corporativista 

mundial e nacional que valoriza e leva em consideração os ajuntamentos profissionais, de modo 

a se tornar a estrutura necessária e essencial à organização política, social, econômica e cultural 

do sistema, além de preconizar a centralização das classes produtoras como um tipo de 

corporações tuteladas pelo Estado. 

Conforme o Portal do Cooperativismo Financeiro (2016a), o cenário mundial das 

cooperativas de crédito sinaliza que as economias mais maduras já fazem uso desse sistema por 

muitos anos, adotando-o como ferramenta para impulsionar os setores da economia. Dentre os 

países que se destacam com maior experiência positiva nesse setor, têm-se os Estados Unidos, 

Canadá, Japão, Espanha, Portugal, Bélgica, França e Holanda. Ainda de acordo com o Portal 

do Cooperativismo Financeiro (2016a), nesses países, as cooperativas são consideradas como 

principais ao papel dos bancos, pois chegam a atingir 224 milhões de clientes, 68 milhões de 

cooperados, somando 20% de participação do mercado em relação a depósitos financeiros.  
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No cenário brasileiro, o cooperativismo de crédito destaca-se no segmento e está em 16º 

lugar no mundo, em expressão em cooperativas de crédito. No Brasil, as cooperativas de crédito 

representam 18% da soma do total das agências bancárias, com 6% do total dos depósitos 

administrativos. Além disso, estão na 6ª posição do volume de ativos, empréstimos e depósitos 

financeiros no país (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016a).  

No Brasil, no modelo do cooperativismo de crédito, a própria instituição é responsável 

por legislar a própria causa e canalizar seus recursos, como explicado por Tornquist, Gandolfi 

e Martins (2013): 

A cooperativa consiste em uma união de pessoas para um bem comum, onde o 

coletivo impera, imbuída de um caráter social, sem objetivo de lucro, mas que atenda 

às necessidades de seus cooperados. A cooperativa de crédito se diferencia do sistema 

bancário convencional na medida em que dispõe de um atendimento diferenciado, 

valores reduzidos de tarifas, menores taxas de juros nas operações de crédito, visto 

que o foco principal desta instituição é beneficiar seus associados e gerar retorno 

financeiros a estes. Constitui-se uma associação de pessoas, privilegiando os 

interesses de seus cooperados, que são efetivamente donos da instituição. Atua de 

forma a promover a ajuda mútua e colaboração no desenvolvimento de seus 

cooperados, gerando soluções financeiras e de serviços no âmbito econômico. 

(TORNQUIST; GANDOLFI; MARTINS, 2013, p. 43). 

As cooperativas de crédito caracterizam-se como instituições financeiras porque, 

segundo Freitas e Freitas (2013), seja qual for a modalidade, elas se enquadram não apenas 

como provedoras, como também como intermediadoras de crédito. Em uma cooperativa, os 

cooperados são donos e usuários, simultaneamente, e participam da gestão da empresa, além 

de fazerem usufruto dos produtos e serviços oferecidos por ela. Nela, encontram-se os 

principais serviços que os bancos disponibilizam, tais como cartão de crédito, conta corrente, 

financiamentos, aplicações financeiras e empréstimos (CORRÊA, 2016).  

Corrêa (2016) afirma que os cooperados são detentores de igual poder de voto, sem 

considerar a cota de participação no capital social da empresa. Não são objetivo do 

cooperativismo os lucros, pois o foco são os direitos e deveres igualitários e a adesão livre e 

voluntária de cada participante. 

As cooperativas de crédito são apontadas por Wheelock e Wilson (2013) como 

organizações mútuas para a realização de empréstimos, depósitos e demais serviços financeiros 

prestados a associados vinculados a elas. Trata-se de um segmento do setor de serviços que 

compõe o setor primário da economia, formado por um grupo de indivíduos de um determinado 

segmento específico, em que as operações realizadas por essas instituições sejam exclusivas 

aos cooperados.  
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2.1.1 Importância das cooperativas de crédito no desenvolvimento regional 

As cooperativas de crédito são geradoras de desenvolvimento socioeconômico da 

sociedade na qual estão inseridas. Costa e Melo (2018) explicam que elas se diferenciam dos 

bancos comerciais tanto em relação à administração quanto no que se refere à abordagem dos 

recursos financeiros ao seu público, possibilitando assim que seus lucros possam ser 

distribuídos entre os cooperados e, portanto, injetando ainda mais recursos financeiros na 

economia local. 

Jacques e Gonçalves (2016) afirmam que uma das preocupações do cooperativismo é a 

ineficiência operacional, quando comparada a outras instituições de mercado, pois gera uma 

imprestabilidade em relação ao propósito. Por isso, é possível apontar que um dos maiores 

desafios do cooperativismo de crédito tem sido o alinhamento entre eficiência e propósito, além 

de mostrar que o resultado sustentável se dá a partir do desenvolvimento dos cooperados, que, 

por sua vez, contribuem para o crescimento socioeconômico regional.  

O cooperativismo é uma filosofia caracterizada como serviços que consistem em um 

padrão em que tanto o social quanto o econômico possuem os mesmos valores, sendo um 

complemento do outro, com objetivo do desenvolvimento econômico e social. O 

cooperativismo é a união de pessoas com objetivos, ideias e necessidades em comum, e essa 

união torna possível a obtenção destes de forma mais ágil e equilibrada (SANTOS, 2015). 

Ainda para Santos (2015), as cooperativas de crédito vêm possibilitando aos seus 

cooperados e à comunidade na qual estão inseridas a aplicação de recursos privados e públicos, 

dando acesso a crédito consciente e, assim, participando do desenvolvimento econômico local. 

Conforme a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2018) a importância das 

cooperativas de crédito ao desenvolvimento social traduz-se pela organização e estruturação 

democrática dedicada a propor soluções a problemas comuns da comunidade. Tal fato pode ser 

evidenciado a partir do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ilustrado na Figura 1, a 

seguir, que demonstra, por meio de números, que, nas regiões onde o cooperativismo está 

presente, os IDHs são superiores. Os interessados pelo cooperativismo aderem a esse sistema 

voluntariamente, adotando e aplicando os ideais e objetivos defendidos pelo cooperativismo, 

que é atender às necessidades daqueles que o compõem, de modo a beneficiar a sociedade nos 

fatores socioeconômicos e culturais. 
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Figura 1 - IDH e municípios com sede de cooperativas 

 
Fonte: OCB (2018). 

Ainda de acordo com a OCB (2018), o cooperativismo apresenta uma estrutura voltada 

ao cunho social, que visa proporcionar o equilíbrio entre a situação econômica e a social, de 

maneira voluntária e democrática, a partir das necessidades de serviços e produtos financeiros 

da sociedade. Nesse contexto, contribui para o desenvolvimento regional, pois os benefícios 

gerados retornam para seus associados, e isso se faz através de uma eficiente governança e de 

equilíbrio financeiro para atuar junto à sociedade por meio de seu projeto social, característica 

que diferenciam as cooperativas de crédito das instituições financeiras bancárias tradicionais. 

2.1.2 Cooperativas de crédito no Brasil: contexto e diferença com os bancos tradicionais 

No sistema financeiro, existem as cooperativas de crédito que começaram a participar 

desse sistema em 1902 (RECH et al., 2017). Apresentando uma política diferente dos bancos, 

as cooperativas têm um sistema com foco no desenvolvimento econômico social das 

comunidades nas quais estão inseridas e, no âmbito econômico, elas vêm buscando uma fatia 

no mercado financeiro, com uma proposta diferenciada, que preza a qualidade e clareza de seu 

relacionamento para com o cooperado, apresentando taxas e produtos financeiros mais 

acessíveis, primando pelo relacionamento com o cooperado, assim como proporcionando-lhe 

um atendimento diferenciado a divisão de sobras (RECH et al., 2017). 

Matias et al. (2014) apontam que o sistema cooperativista de crédito compreende 

instituições financeiras constituídas por associação de pessoas que prestam serviços financeiros 

unicamente aos associados. Conforme os autores, esse tipo de sistema tem crescido em todo o 

Brasil por ser um tipo de instituição financeira formada por uma sociedade de pessoas, de 

natureza jurídica e civil, sem qualquer fim lucrativo, além de não estar sujeita à falência. Tal 
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valorização é dada pelas Leis nº 5.7641, de 16 de dezembro de 1971 (BRASIL, 1971) e nº 

4.5952, de 31 de dezembro de 1964 (BRASIL, 1964), assim como pelos atos normativos do 

Conselho Monetário (CM), Banco Central do Brasil e Resolução nº 3.106, de 25 de junho de 

2003 (BACEN, 2003).  

O grande diferencial de uma cooperativa de crédito em relação aos bancos comerciais, 

segundo Jacques e Gonçalves (2016), está no propósito, pois os segundos têm como objetivo 

maximizar dos lucros em benefício dos acionistas. Por outro lado, uma cooperativa trabalha em 

função de gerar soluções financeiras adequadas aos associados, de forma a exercer um papel 

desenvolvimentista.  

Segundo o Portal do Cooperativismo Financeiro (2019), no Brasil, as cooperativas de 

crédito são devidamente estruturadas por meio de três níveis, que são singulares, centrais e 

confederativos. O primeiro nível, que são as cooperativas de crédito singulares, refere-se 

àquelas que fazem as operações diretamente com os cooperados, podendo ser elas pessoas 

físicas ou jurídicas, com a possibilidade de se associar a cooperativas centrais de crédito. O 

segundo nível, de acordo com o Portal do Cooperativismo Financeiro (2019), são as 

cooperativas centrais de crédito, responsáveis por atender e prestar vários serviços às filiadas. 

Dentre as atividades, incluem-se a realização de consultorias de caráter técnico, a aplicação 

centralizada de recursos relativos à captação e a gestão de recursos de terceiros. Por fim, o 

terceiro nível constitui-se pelas confederações de centrais ou sistemas cooperativos de crédito, 

que vêm ganhando maior economia de escala nas suas atividades, em especial no que diz 

respeito à contratação de organizações únicas de serviços, como, por exemplo, prestação de 

serviços de tecnologia da informação. Sobre isso, a partir de 2017, por meio da Resolução nº 

4.557, de 23 de fevereiro do mesmo ano, também se possibilitou às cooperativas centrais e aos 

sistemas cooperativos obterem uma organização centralizada de gerenciamento integrado de 

riscos. 

O surgimento das cooperativas é reflexo do que tem ocorrido nas últimas décadas –  

transformações econômicas expressivas que têm impactado toda a cadeia econômica do país, 

com alterações constantes das taxas da Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), 

instabilidades econômicas, incertezas políticas, facilidade de acesso à informação e 

concorrência no mercado, que obrigaram as instituições financeiras a conseguirem suportar as 

 
1 Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências. 
2 Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional 

e dá outras providências. 
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demandas sem perderem seus objetivos, com estratégias rápidas, consistentes e evolutivas. 

Nesse sentido, Rech et al. (2017, p. 2) inferem que: 

O direcionamento estratégico dos bancos quanto aos investimentos deve ser feito 

constantemente, devido à rapidez com que ocorrem mudanças no setor financeiro. 

Esse direcionamento estratégico reflete na obtenção das receitas, de acordo com o 

direcionamento dado pela instituição.  

O corporativismo é explicado por Santos (2015) como sendo um modo de organização 

político-econômico das sociedades que implica na criação das denominadas corporações, as 

quais, por sua vez, são entendidas como sendo corpos profissionais, assumindo o controle dos 

principais elementos da economia, não podendo o Estado intervir de forma relevante nas ações 

das corporações. Ainda conforme Santos (2015), considerando o modelo corporativista, pode-

se afirmar que as corporações são instituições que apresentam uma significativa diversidade de 

características culturais, econômicas e morais.  

As cooperativas de crédito são associações de pessoas com propósito de manter serviços 

financeiros, crédito consciente para seus cooperados, sendo eles clientes e donos ao mesmo 

tempo. Nessas instituições, diferentemente dos bancos tradicionais, os cooperados podem ter 

acessos a serviços financeiros similares aos oferecidos pelos bancos comerciais de varejo, 

porém, contam com um atendimento personalizado e bem próximo. No Brasil, as cooperativas 

de crédito possuem autorização para operar no sistema financeiro nacional, com a oferta de 

serviços e produtos bancários regulamentados pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e Conselho 

Monetário Nacional (CMN), como apontam Fonseca et al. (2009, p. 5):  

Sistema Financeiro Nacional, fazendo parte do subsistema operativo, atuando no 

mercado de crédito e também da maioria dos produtos financeiros oferecidos pelas 

instituições financeiras tradicionais. São caracterizadas como instituições financeiras 

monetárias, ou seja, autorizadas a captar recursos junto ao público sob a forma de 

depósitos à vista, podendo, portanto, criar moeda escritural, bem como os bancos 

comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas econômicas. 

Nas cooperativas de crédito, seus cooperados têm a possibilidade de, em cada exercício 

financeiro, receber proporcionalmente, conforme sua participação na cooperativa, o rateio das 

sobras, caso venham a existir. Da mesma forma ocorre quando existe prejuízo, uma vez que o 

cooperado é, ao mesmo tempo, usuário e dono da cooperativa.  

De acordo com Matias et al. (2014), no Brasil, o principal objetivo das cooperativas de 

crédito é prestar serviços financeiros aos associados, tal como uma instituição financeira que, 

junto aos bancos, constituem o sistema bancário. Por outro lado, as cooperativas são 

organizações do terceiro setor, característica que as diferem dos bancos, e que, de acordo com 
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Assaf Neto (2014, p. 51), “[...] são instituições voltadas a viabilizar créditos aos seus 

associados, além de prestar determinados serviços".  

O cooperativismo de crédito no Brasil tem, em sua essência, o incentivo, ao seu 

cooperado e à sociedade, a um melhor relacionamento a respeito da educação financeira. Nos 

últimos anos, as cooperativas de crédito tiveram um crescimento exponencial e passaram a ser 

enxergadas como um real agente de desenvolvimento socioeconômico. Além de oferecer 

produtos e serviços financeiros, elas proporcionam taxas bem menores para concessão de 

crédito, uma vez que não possuem como objetivo principal o lucro, mas sim, o desenvolvimento 

de seus cooperados (JACQUES; GONÇALVES, 2016). 

2.2 SISTEMA COOPERATIVISTA DE CRÉDITO 

Segundo a OCB (2018), em nosso país, o sistema cooperativista de crédito, no começo 

da década de 1980, possuía 430 cooperativas de crédito. Já em 2006, somava 1.452 cooperativas 

de crédito, devidamente distribuídas por todo o território brasileiro, apresentando maior 

participação nas regiões Sul e Sudeste do país, como expõe, a seguir, a Figura 2, e 2.340 Pontos 

de Atendimento Cooperativo (PACs), que, se somados às cooperativas, chegavam a um total 

de 3.792 pontos de atendimento, 3,2 milhões de associados, gerando em média 30.396 

empregos diretos. 

 Figura 2 - Distribuição % de pontos de atendimento (singular + PAC) por região 

 

Fonte: OCB (2018). 

Conforme informação do Portal do Cooperativismo Financeiro (2021), no Brasil, o ano 

de 2020 fechou com 847 cooperativas singulares, um número menor em comparação ao ano de 
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2019, que fechou com 872. No ano de 2020 não houve abertura de nenhuma nova cooperativa 

de crédito no país. Ainda no mesmo ano, eram 34 centrais e 4 confederações distribuídas da 

seguinte forma, considerando os três níveis do cooperativismo: Sicoob, com 16 centrais e 371 

cooperativas singulares; Sicredi, com 5 centrais e 108 singulares; Cresol, com 4 centrais e 74 

singulares; e Unicred, com 4 centrais e 35 singulares. Quanto aos sistemas cooperativos de dois 

níveis, contou-se, no ano de 2020, com 5 centrais e 37 singulares; e, em relação às cooperativas 

singulares independentes, foram 222. 

Ainda de acordo com o Portal do Cooperativismo Financeiro (2021), em 2020, o sistema 

Siccob apresentou maior quantidade de incorporações, representando um total de 10. Além 

disso, ainda em relação ao Sicoob, foram detectadas 16 cooperativas que escolheram se 

desvincular do sistema, constituídas, na maioria, por servidores e empregados. O grupo de 

cooperativas independentes foi o que mais apresentou crescimento no seu número, que, em 

2019, eram 211, e fechou o ano de 2020 com 222 unidades, crescimento este motivado pela 

desfiliação de uma central. 

Quanto às vantagens apresentadas pelo sistema cooperativista de crédito, Corrêa (2016) 

sinaliza que são oferecidos empréstimos com taxas mais baixas que aquelas oferecidas por 

bancos convencionais. Contudo, observam-se outros vários benefícios, tais como a 

possibilidade de o cooperado ter maior proximidade com a instituição financeira, maior 

liberdade de negociação e participação no rateio das sobras.  

As cooperativas de crédito têm sido altamente competitivas e vantajosas diante das 

demais intuições financeiras, principalmente quando comparadas aos bancos comerciais, a 

começar pelo fato de possuírem uma menor carga tributária, por se tratarem de instituições sem 

fins lucrativos, o que as permite oferecer crédito com menor percentagem de juros, e ainda 

assim, havendo uma boa rentabilidade.  

Segundo publicação no site do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2015), além as taxas de juros reduzidas, as cooperativas de crédito 

oferecem rendimentos normalmente superiores aos de mercado, sem contar também com um 

atendimento diferenciado ao associado, que não é um simples cliente, mas sim, um dos 

responsáveis pelo sucesso do sistema. Entretanto, caso o cooperado resolva desligar-se da 

cooperativa, ele encaminha o pedido, esboçando as razões para o desligamento, as quais serão 

analisadas pelo conselho administrativo, que poderá receber o valor de suas cotas partes. Para 

essas cooperativas, é importante aumentarem sua carteira de cooperados ativos para que possam 

aumentar sua capacidade de disponibilização de crédito aos cooperados, uma vez que ela está 

intimamente ligada aos ativos da cooperativa. 
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Estudo realizado por Canassa, Zancan e Costa (2022) teve o objetivo de analisar como 

ocorre o aumento das cooperativas de crédito brasileiras que fazem operações de acordo com 

os preceitos do ciclo de vida propostos por Cook (1995) e Cook e Burress (2009). Para o alcance 

do objetivo proposto para o referido estudo, os autores adotaram como método os estimadores 

de Kaplan-Meier aplicados a uma amostra de 253 cooperativas de crédito fundadas entre 2003 

e 2018 para analisar as chances de sobrevivência das cooperativas de crédito em relação à 

quantidade de cooperados.  

Canassa, Zancan e Costa (2022) perceberam que, ao examinar o aumento de 

cooperados, notou-se que, em algumas cooperativas de crédito, o sucesso e a sobrevivência do 

negócio estavam concentrados nas finanças. Além disso, com base nos resultados alcançados, 

observaram que, das 253 cooperativas de crédito analisadas, aquelas com menor crescimento 

de adesão cessaram as operações logo após sua fundação, antes de se firmarem no mercado. 

Notou-se ainda um crescimento no número de cooperados nas cooperativas de crédito, com 

uma propensão para a heterogeneidade em termos de interesses dos associados, contudo, 

positivamente associado a um risco de crédito favorável, possivelmente devido aos custos de 

influência e custos de agência. Os achados deste estudo reforçam a importância de 

considerarem-se as características dos associados que desejam se associar às cooperativas de 

crédito para a sua sobrevivência, bem como adotar políticas que ajudem a estabelecer uma 

característica dos associados.  

Os resultados do estudo de Canassa, Zancan e Costa (2022) ainda apresentaram a 

importância de se considerarem as características dos tomadores de crédito em uma cooperativa 

de crédito e para a necessidade de adotar estratégias para ajudá-las a estabelecerem-se após sua 

fundação e, posteriormente, adaptarem-se a possíveis problemas devido a cooperados com 

interesses distintos. Os autores sugerem que as cooperativas de crédito estipulem cláusulas de 

capitalização contínua após sua fundação até que consigam estabelecer-se no mercado. Essas 

cláusulas evitariam problemas de capitalização e possibilitariam investir na entrada de novos 

membros. Depois de estabelecidas, incentivos seriam necessários para estimular ajustes em 

suas estruturas, como governança corporativa e controle para lidar com sua complexidade, dada 

a entrada de novos associados. 

Por sua vez, Crish (2020) realizou um estudo sobre as orientações passadas pela Federal 

Reserve Board (FRB), pelo Office of the Comptroller of the Currency (OCC), pela Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) e pela National Credit Union Administration (NCUA) 

(coletivamente, as agências reguladoras bancárias dos Estados Unidos) ao setor bancário, 

incluindo as cooperativas de crédito, em relação aos sistemas de revisão de risco de crédito. 
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Essa orientação baseou-se em princípios e descreve um conjunto de práticas a serem adotadas 

em uma cooperativa de crédito com a função de fazer a revisão de crédito de várias unidades 

para formar um sistema de revisão de risco de crédito, consistente e com práticas de crédito 

seguras e sólidas. O que chama a atenção é o tempo da liberação e a sinalização por parte dos 

reguladores para que as instituições continuem com foco em manter a qualidade do crédito.  

Crish (2020) observou que a revisão de crédito para analisar o risco de crédito é um 

componente-chave de um sistema de revisão de risco de crédito eficaz e integral para o sucesso 

da gestão de risco de crédito de uma cooperativa de crédito. A análise de risco pode ser de 

forma independente, responsável por identificar e relatar com precisão a fragilidade do crédito 

e validar as classificações de risco de crédito nas carteiras da instituição. Apoia implicitamente 

o uso de seu capital pela instituição e pode servir como um alerta antecipado ou oportuno para 

a administração, além de permitir uma mudança no perfil de risco (CRISH, 2020).  

Estudo realizado por Paula et al. (2019) teve como objetivo analisar como as 

cooperativas de crédito, como organizações sem fins lucrativos que são, dependem da eficiência 

na gestão de seus recursos e risco de crédito alinhado aos princípios da doutrina cooperativa. A 

partir disso, adotou-se como método o uso combinado de credit scoring (pontuação de crédito) 

e profit scoring (lucro por pontuação) para aumentar a eficácia do processo de concessão de 

empréstimos em cooperativas de crédito. Para tanto, a amostra foi composta pelos dados das 

operações de crédito pessoal de uma cooperativa de crédito brasileira.  

Os resultados alcançados por Paula et al. (2019) mostraram que o uso de métodos 

estatísticos melhora significativamente a previsibilidade de padrão quando comparado à 

utilização de técnicas subjetivas aleatórias. O estudo também mostrou como o credit scoring e 

o profit scoring podem ser usados em conjunto para uma tomada de decisão mais eficaz. Com 

esses métodos estatísticos, a decisão de crédito pode ser baseada nas variáveis de entrada e em 

critérios claros, tornando o processo decisório imparcial. O uso conjunto de pontuação de 

crédito e pontuação de lucro permite conceder crédito para os clientes com maior potencial de 

pagamento de dívidas e, ao mesmo tempo, certificar que a rentabilidade da transação atende 

aos objetivos da organização, ou seja, ser sustentável e fornecer empréstimos e oportunidades 

de investimento com taxas atrativas para os associados.  

Por fim, Paula et al. (2019) concluíram que o objetivo das cooperativas de crédito é 

emprestar dinheiro a taxas acessíveis para pessoas que enfrentam problemas de crédito. Essas 

pessoas filiam-se às cooperativas de crédito para tomar empréstimos e investir recursos 

financeiros em um sistema de ajuda financeira mútua. Para ter uma operação sustentada, as 

cooperativas de crédito devem ser eficientes na decisão de concessão de crédito, reduzindo a 



31 

 

  

exposição a graves prejuízos causados por inadimplência de obrigações de crédito. Portanto, a 

análise de risco de crédito é crucial para a sobrevivência das cooperativas de crédito.  

O objetivo do estudo feito por Crouhy, Galai e Mark (2000) foi revisar a concessão de 

crédito, utilizando metodologias de valor em risco. Os requisitos de capital para riscos de 

mercado permitem que as cooperativas de crédito usem modelos para avaliar o capital 

regulatório relacionado tanto ao risco geral de mercado quanto ao risco de crédito para sua 

carteira de negociação.  

Primeiramente, tem-se a abordagem de migração de crédito baseada na probabilidade 

de passar de um crédito com qualidade para outro, incluindo déficit dentro de um determinado 

período de tempo. Em seguida, tem-se a opção precificação, que é baseada no modelo ativo de 

valor. Nesse modelo de precificação, o processo de déficit é endógeno e relaciona-se com o 

capital estrutural da empresa. A inadimplência ocorre quando o valor dos ativos da empresa cai 

abaixo de alguns níveis críticos previamente determinados. Por fim, tem-se a abordagem 

atuarial com CreditRisk+, que foca apenas na inadimplência.  

O modelo CreditRisk+ aplica uma estrutura atuarial para a derivação da distribuição de 

perdas de uma carteira de empréstimos. Apenas o risco de inadimplência é modelado, e não o 

risco de rebaixamento. Ao contrário da precificação, o risco de inadimplência não está 

relacionado ao capital estrutural da empresa. No CreditRisk+, nenhuma suposição é feita sobre 

as causas de déficit (devedor). Assim: a) para um empréstimo, a probabilidade de inadimplência 

em um determinado período, como, por exemplo, um mês, é a mesma para qualquer outro mês; 

e b) para um grande número de devedores, a probabilidade de inadimplência por qualquer 

devedor é pequena, e o número de inadimplências que ocorrem em um determinado período é 

independente do número de inadimplências que venham a ocorrer em qualquer outro período. 

A precificação baseia-se na abordagem de observação de que as probabilidades de 

inadimplência variam ao longo do tempo. Além disso, ela adota uma abordagem 

microeconômica que relaciona a probabilidade de inadimplência de qualquer devedor ao valor 

de mercado de seus ativos. Voltando ao estudo anteriormente citado, de Crouhy, Galai e Mark 

(2000), os autores concluíram que não está claro que uma metodologia é melhor que a outra e 

dependerá da análise e adoção interna da cooperativa de crédito. 

Francis-Sandy (2016) realizou um estudo em instituições financeiras de cooperativas de 

crédito por constituírem uma parte importante do setor financeiro por causa de sua contribuição 

para o desenvolvimento econômico, especialmente nas economias em desenvolvimento. Trata-

se de um estudo de caso múltiplo que explorou estratégias para manter a lucratividade das 

cooperativas de crédito no contexto de inúmeros fechamentos na última década. Foram 
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coletados os dados de seis gerentes de cooperativas de crédito, propositadamente selecionados 

por representarem essas instituições. Os temas emergentes das fontes foram então agregados 

em seis principais estratégias para manter a rentabilidade das cooperativas de crédito, 

nomeadamente: risco de crédito gestão; crescimento e desenvolvimento de portfólio; eficiência 

operacional; publicidade e promoção; métricas de desempenho; e revisão de estratégia. 

Notaram-se problemas de agência no ambiente de crédito, os quais influenciaram nas 

estratégias dos gerentes das cooperativas de crédito analisadas para manter a lucratividade.  

Os achados do referido estudo de Francis-Sandy (2016) mostraram que os seis gerentes 

se posicionaram contra a aplicação da teoria da agência (os interesses são diferentes e cada 

pessoa busca maximizar seus próprios objetivos dentro da empresa) na cooperativa de crédito 

por causa da existência do vínculo comum entre os associados. O autor também observou que 

as estratégias que os gerentes usam para manter a rentabilidade das cooperativas de crédito são: 

(a) desenvolver estratégias para gerenciar o risco de crédito; (b) buscar o crescimento e 

desenvolvimento do portfólio; (c) buscar a eficiência operacional; (d) implementar métricas de 

medição de desempenho; e (e) engajar na revisão estratégica periódica. Em geral, esse estudo 

evidenciou que a revisão estratégica periódica era a abordagem individual mais importante para 

manter a lucratividade nas cooperativas de crédito. As revisões estratégicas periódicas 

permitem que a equipe de gerenciamento reavalie e modifique as táticas de lucratividade 

individuais em sua busca para manter a lucratividade. Todos os seis gerentes participantes 

rejeitaram a teoria da agência como aplicável às cooperativas de crédito e também apontaram 

conflitos de agência entre os associados, o conselho de administração e as entidades externas à 

cooperativa de crédito. Por fim, o estudo concluiu que os seis gerentes das cooperativas de 

crédito que fizeram parte dessa pesquisa deveriam contemplar o gerenciamento de conflitos de 

agência e os custos de agência ao elaborarem-se estratégias para manter a lucratividade. 

2.3 ANÁLISE DE CRÉDITO 

Ao longo de cada ano, muitos são os pedidos de análise de crédito em bancos, 

financeiras e cooperativas de crédito, realizados por solicitação de pessoas físicas e jurídicas. 

Essa análise, conforme Sanches et al. (2018), é feita para que se possa verificar e avaliar quanto 

à concessão ou não de crédito ao solicitante. Em um contexto geral, constitui-se de métodos 

financeiros e estatísticos de caráter subjetivo com a finalidade de fazer a avaliação da 

capacidade de pagamento do tomador de crédito, denominado “proponente ao crédito”.  
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Somado ao exposto por Sanches et al. (2018), inclui-se o fato de que, quando o 

proponente ao crédito solicita um empréstimo ou financiamento, adota-se a análise de crédito 

como a principal ferramenta utilizada pela instituição financeira, não apenas para verificar o 

valor a ser liberado ao solicitante, como também para fazer o requerimento quanto às garantias 

acerca do pleito. A partir disso, a empresa a conceder o crédito, além de determinar se o 

proponente está em conformidade para receber o valor solicitado, precisa realizar a estimativa 

do montante máximo de crédito possível de ser liberado, considerando a capacidade do cliente 

em suportar tal compromisso. 

Zica (2007) explica que analisar o perfil do cliente é fundamental para a concessão do 

valor solicitado por ele e que essa análise confere maior amplitude ao conceito de dar crédito. 

Isso ocorre porque não são apenas os bancos que estão autorizados a realizar a análise de 

crédito, mas sim, todas as instituições financeiras, como, por exemplo, cooperativas de crédito 

e outras que fazem intermediações financeiras. Analisar o crédito do cliente é uma forma que 

as instituições financeiras possuem com vistas a garantir maior proteção contra a inadimplência. 

Por isso, a avaliação do tomador de recursos deve ser feita para conferir sua capacidade de 

assumir o compromisso de pagar o valor que lhe foi cedido. Notadamente, um dos elementos 

mais importantes em uma instituição financeira e que a constitui dessa forma é o crédito, 

conceituado como “[...] todo ato de vontade ou disposição de alguém de destacar ou ceder, 

temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de que esta parcela 

volte a sua posse integralmente, após decorrido o tempo estipulado” (SCHRICHEL, 1998, p. 

25).  

A definição de crédito dada por Sandroni (2003) não é muito diferente daquela proposta 

por Schrichel (1998). O autor a completa e aponta que crédito se refere a um tipo de transação 

comercial/financeira em que uma parte recebe da outra, imediatamente, um serviço adquirido, 

pagando por ele somente após determinado prazo, de forma parcelada ou em um único 

pagamento. O crédito envolve a ideia de confiança expressa por parte de todos os envolvidos 

na relação de promessa, por um lado, de pagamento e tempo de aquisição, e de liquidação da 

dívida, por outro lado. 

Em relação ao conceito de crédito, segundo Jacques e Gonçalves (2016), ao conceder 

determinado prazo de pagamento do empréstimo aos clientes, a instituição é caracterizada como 

uma operação financeira que, por sua vez, é chamada no mercado como crédito comercial. 

Ainda conforme os autores, embora existam diversos conceitos para crédito, eles sinalizam que, 

de modo geral, pode-se definir como uma promessa de pagamento, entretanto, não é bastante 
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para uma concessão de crédito. Como observado a partir da explicação dos autores, é 

importante a análise de crédito para ceder o empréstimo para reduzir os riscos relacionados.  

Como observado, em um sistema financeiro, a análise e consecutiva gestão de crédito é 

tratada como uma das atividades de maior relevância nas instituições bancárias e corporativas, 

principalmente devido ao grande volume de operações econômicas e recursos movimentados. 

Diante do exposto, notadamente, a análise de crédito para a concessão de valores monetários 

mostra-se de significativa importância para todas as partes envolvidas na transação, pois reduz 

o risco de possíveis perdas em caso de mudanças no comportamento financeiro da parte 

tomadora de crédito (SILVA; RIBEIRO; MATIAS, 2016). 

De um modo geral, para a liberação de crédito ao solicitante (seja pessoa física ou 

jurídica), as instituições financeiras realizam a análise de crédito, caracterizada como um 

processo dedicado à verificação do valor a ser concedido ao proponente ao crédito, 

considerando a capacidade de pagamento da dívida que ele apresenta. Para Zica (2007), a 

análise de crédito é uma ferramenta sempre utilizada pela instituição financeira, pois é por meio 

dela que é feito todo o estudo necessário quanto aos riscos a serem assumidos pela empresa ao 

autorizar e conceder um empréstimo. É por meio da análise de crédito que se torna possível 

tomar uma decisão a respeito do cliente, bem como de ter o devido conhecimento do tipo de 

empréstimo mais cabível a cada situação. 

A análise de crédito é necessária para que a instituição financeira possa conceder um 

determinado valor ao solicitante que, conforme Sanches et al. (2018), pode ser tanto uma pessoa 

quanto uma empresa. Trata-se de uma técnica adotada pelos credores com o intuito de se 

protegerem contra a inadimplência, por isso, avaliar as peculiaridades do tomador de recursos 

por meio da análise de crédito oferecerá maior capacidade à parte cedente em considerar se a 

pessoa ou empresa terá condições de pagar a quantia que lhe foi cedida. 

Pode-se incluir ao entendimento sobre análise de crédito o proposto por Ritta, Gorla e 

Hein (2015), por afirmarem ser um instrumento utilizado por bancos e instituições financeiras 

para a identificação da probabilidade de um proponente honrar o pagamento do crédito ou não 

que ele pegou emprestado. Os autores também mencionam que a importância da análise de 

crédito faz com ela seja tratada de forma prioritária quando da concessão de valores monetários, 

fator primordial para toda e qualquer espécie de operação de crédito (empréstimos, 

financiamentos, entre outros). Essa análise é realizada levando em consideração uma 

diversidade de fatores, tanto de cunho qualitativo como quantitativo acerca do tomador do 

crédito, como, por exemplo, garantias oferecidas, características pessoais, patrimônio, renda e 

outros, com resultados que variam de cliente para cliente. Os fatores quantitativos são 
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fundamentados nos cinco C’s do crédito (capacidade, caráter, capital, condições e colateral) e 

avaliam o cliente com base em modelos estatísticos. Para melhor visualização, os autores citam: 

Nas instituições financeiras, a atividade de concessão de crédito é função primária, 

sendo que os principais tipos de operações de crédito são as operações de 

empréstimos, financiamentos, adiantamentos de câmbio, dentre outros serviços de 

intermediação financeira. A análise de crédito envolve diversos fatores qualitativos e 

quantitativos como, por exemplo: as características pessoais do cliente, valor de renda, 

valor de patrimônio, tipos de garantias oferecidas e entre outros. Os pontos 

qualitativos na análise de crédito estariam baseados nos cinco C’s do crédito 

(capacidade, caráter, capital, condições e colateral); enquanto os itens quantitativos a 

serem avaliados utilizariam modelos estatísticos para auxiliar na decisão de crédito 

(RITTA; GORLA; HEIN, 2015, p. 105-106). 

A análise de crédito permite à instituição financeira avaliar o risco em conceder crédito 

a determinada pessoa ou empresa. Por isso, Azzolini e Benett (2017) afirmam que se torna 

fundamental uma gestão de crédito eficiente e que esteja em conformidade com o volume de 

crédito cedido, bem como com a necessidade da empresa. Por meio de uma gestão de crédito 

adequadamente estruturada, o risco de inadimplência será reduzido.  

Pelo exposto, é possível evidenciar que a análise de crédito é de grande importância 

para que um banco ou demais instituições financeiras sejam capazes de identificar os possíveis 

riscos ao decidirem conceder algum tipo de crédito ao solicitante, sempre com foco na 

maximização dos resultados. Conforme Francisco, Amaral e Bertucci (2012), no caso das 

cooperativas de crédito, especificamente, a análise por elas realizadas quando da solicitação 

dos cooperados tem a finalidade de diminuir riscos de inadimplência, pois se trata de uma 

variável impossível de ser eliminada completamente, por isso, a tentativa de redução dos 

imprevistos que podem vir a ocorrer na vida do cooperado, proponente do crédito. 

Quanto ao objetivo da análise de crédito, tomando por base os conceitos apresentados, 

Azzolini e Benett (2017) apontam que é importante conhecer o proponente do crédito no que 

diz respeito à sua idoneidade e capacidade para honrar suas dívidas. Para tanto, as instituições 

fazem a referida análise através de uma diversidade de técnicas, que se destacam quanto à 

subjetividade e objetividade. A técnica subjetiva (qualitativa) é utilizada com a finalidade de 

analisar o cliente que solicitou o crédito, enquanto a técnica objetiva (quantitativa), como 

apontam os autores, faz uso de instrumentos estatísticos.  

O que se percebe na explicação de Azzolini e Benett (2017) é a importância de realizar 

a análise de crédito antes da conclusão em conceder ou não o crédito ao cliente, levando em 

consideração que o Brasil apresenta um cenário constituído de incertezas e contínuas alterações 

na economia, levando à obtenção de dados e informações incompletas. Ainda sobre os objetivos 

da análise de crédito, Assaf Neto e Lima (2009, p. 680) apontam: 
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A análise de crédito tem por objetivo selecionar os clientes a prazo, sua capacidade 

de pagamento, assim como os limites monetários de crédito que podem ser 

concedidos. Sendo assim as duplicatas a receber são os resultados dos créditos 

concedidos por uma empresa a seus clientes e o setor de cobrança consequentemente 

resulta de uma possível análise de crédito que não segue os critérios estabelecidos. 

Para Silva e Lopes (2017), realizar a análise de crédito é gerir adequadamente os riscos 

aos quais a instituição financeira poderá se expor e, como consequência, conceder crédito a 

quem solicitou, após orientação focada. Analisar o crédito do tomador do recurso é evitar o 

surgimento de problemas por meio de uma gestão eficiente e eficaz quanto aos valores a 

conceder e, também, a receber. Dessa forma, a instituição financeira estará melhor orientada 

em como e a quem o crédito pode e deve ser concedido, uma vez que terá estabelecido padrões, 

prazos, analisado os riscos, entre outros. Por assim ser, os autores sinalizam ser fundamental 

que, antes de conceder um crédito ou determinar certo prazo, realizar uma análise criteriosa é 

indispensável ao processo, e esta deve ter como base os dados cadastrais da parte solicitante.  

A análise pode ser feita por meio da metodologia 5 Cs, ou seja: Caráter, Capacidade, 

Capital, Colateral e Condições do cliente, como apresenta a Figura 3, a seguir. Sanches et al. 

(2018) apontam que esse é um método que permite à empresa conhecer melhor o cliente e 

aplicar critérios condizentes com o mercado, concedendo ou negando, de maneira justa, o 

crédito requerido. 

Figura 3 - 5 Cs do crédito 

 
Fonte: adaptado de Santos (2003). 

Como mostra a Figura 3, a metodologia 5 Cs normalmente é usada pelas instituições 

financeiras por abordarem fatores importantes para uma análise de crédito, tratadas como 

dimensões primordiais adotadas pelos profissionais que realizam a análise de crédito como 

auxiliar na decisão de liberar ou não o crédito a quem o solicitou. 
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Segundo Sanches et al. (2018), a instituição financeira não deve resumir a análise de 

crédito apenas a uma análise inicial com consulta aos dados cadastrais. É preciso que, além 

disso, seja realizado o acompanhamento e o monitoramento da situação do cliente – seja ele 

novo ou antigo – de modo a manter as informações sempre atualizadas. Dessa forma, tem-se 

acesso à pontualidade, às condições de pagamento, bem como à sua situação financeira. 

No que diz respeito aos créditos liberados, a Resolução nº 26823, de 21 de dezembro de 

1999, foi criada pelo Banco Central do Brasil para definir os critérios a serem apurados para 

caracterizar o nível de inadimplência dos associados, considerando uma escala de 0,00% a 

100,00% do saldo devedor, sempre atualizando a percentagem do contrato até a data base em 

que o risco foi medido (FRANCISCO; AMARAL; BERTUCCI, 2012). Assim, ao analisar as 

cooperativas de crédito, Francisco, Amaral e Bertucci (2012) explicam que, diferentemente dos 

bancos, o risco pode atingir significativamente o seu patrimônio e, por isso, as cooperativas de 

crédito precisam ter maior cuidado para conceder créditos.  

Diante do exposto, faz-se necessário que as cooperativas de crédito adotem técnicas 

adequadas que as auxiliem para a concessão de recursos. Nesse contexto, os autores salientam 

que, para as cooperativas, quando, diante de uma análise de crédito, notarem difícil mensuração 

sobre o retorno do valor concedido ao associado ou ser constatada baixa capacidade de 

pagamento do crédito, sugere-se a não concessão da solicitação do que ser de difícil 

recebimento, pois a falta deste poderá afetar de forma negativa o patrimônio líquido 

(FRANCISCO; AMARAL; BERTUCCI, 2012). Assim, indica-se que as cooperativas façam a 

análise por meio dos métodos existentes, como o Credit Scoring, o Behaviour Scoring e o 

Credit Bureau, para caracterização de perfil do candidato à concessão de crédito. 

2.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE CRÉDITO 

Os modelos de avaliação de crédito surgiram em decorrência da necessidade que as 

empresas apresentavam em precificar a avaliação do risco de crédito, tendo como vantagem 

facilitar a compreensão quanto às características do solicitante do crédito, possibilitando assim 

a tomada de decisão. Dentre os modelos adotados, tem-se o Credit Scoring, o Behaviour 

Scoring e o Credit Bureau, utilizados pelas cooperativas para caracterização de perfil do 

candidato e concessão de crédito (SANTOS; CARMONA; LEISMANN, 2010). 

 
3 BANCO CENTRAL DO BRASIL.  Resolução nº 2682, de 21 de dezembro de 1999. Dispõe sobre critérios 

de classificação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa. Disponível em:  https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1999/pdf/res_2682_v2_L.pdf. Acesso 

em: 22 jan. 2022. 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1999/pdf/res_2682_v2_L.pdf
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Sobre o método Credit Scoring, Francisco, Amaral e Bertucci (2012) explicam ser uma 

técnica de pontuação de crédito que é feita por meio de métodos de análise de dados, como, por 

exemplo, a análise matemática. É um modelo de avaliação de crédito que tem fundamento em 

fórmulas estatísticas criadas a partir de dados e informações cadastrais do cliente, tais como 

patrimoniais, econômicos/financeiros e idoneidade.  

Para Santos, Carmona e Leismann (2010), vantagens e desvantagens do Credit Scoring 

são diversas: 

O Credit Scoring apresenta vantagens e desvantagens; dentre as vantagens podemos 

citar o fato de este modelo ser objetivo e consistente, são simples e eliminam práticas 

discriminatórias nos empréstimos. Quanto às desvantagens, temos como principal 

limitação o aspecto temporal, ou seja, com o passar do tempo as variáveis sofrem 

alterações e o modelo precisa ser revisto; outro fator negativo é o aspecto geográfico, 

que indica que os modelos devem ser adequados a região onde a empresa está inserida, 

não podendo ser generalizado (SANTOS; CARMONA; LEISMANN, 2010, p. 90). 

Segundo os autores mencionados anteriormente, ao considerarem-se as vantagens e 

desvantagens do modelo Credit Scoring, é preciso que a empresa separe todas as informações 

e os dados possíveis do cliente no banco de dados, com foco naquelas que apresentam maior 

relevância para a análise do crédito. Depois de realizar e obter a pontuação dos créditos, torna-

se possível quantificá-lo e fazer a adequada interpretação dos dados levantados, conforme a 

classificação do risco. 

Ritta, Gorla e Hein (2015) salientam que o Credit Scoring reúne ferramentas gerenciais 

capazes de fazer a conversão das características de cunho qualitativo e quantitativo acerca do 

solicitante do crédito em valores numéricos, denominados score. São modelos cujo objetivo é 

segregar as características que podem classificar o perfil do cliente quanto à questão de 

adimplência ou inadimplência relacionada às operações de crédito.  

Como observam Ritta, Gorla e Hein (2015), os resultados são utilizados estatisticamente 

para auxiliar os analistas de crédito quanto à análise de crédito, uma vez que os resultados 

apresentados pelo Credit Scoring evidenciam o quão provável é ocorrer ou não a inadimplência. 

Por assim ser, é de responsabilidade de cada instituição financeira fazer a avaliação das 

condições e características do tomador do crédito envolvidas na operação, juntamente com a 

pontuação do score identificado no Credit Scoring.  

Analisar o score do solicitante de crédito é importante por apresentar bases sólidas que 

contribuem para reduzir a inadimplência e perda do crédito. Nesse sentido, Santos, Carmona e 

Leismann (2010) sinalizam ser o Credit Scoring uma forma de as empresas medirem a 

probabilidade do risco de crédito e assim prevenir a inadimplência. Nota-se que a análise de 
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crédito realizada por meio desse modelo auxilia na determinação da minimização das perdas 

em operações de crédito.  

Para Francisco, Amaral e Bertucci (2012), o Credit Scoring consiste em determinar a 

amplitude dos limites para obter as probabilidades apresentadas nos dados cadastrais 

analisados. Esse modelo não tem a capacidade de demonstrar para a empresa se determinado 

solicitante do crédito será ou não um bom pagador; apenas o classifica em determinado grupo 

de risco.  

Quanto ao modelo Behaviour Scoring, Francisco, Amaral e Bertucci (2012) afirmam 

tratar-se de um tipo de pontuação por comportamento fundamentado na análise do desempenho 

do crédito do cliente, por meio da avaliação do seu comportamento, adotando também o score. 

Trata-se de um modelo que toma como base o comportamento do proponente ao crédito frente 

a ele, utilizando, para tanto, informações e dados históricos do passado. O Behaviour Scoring 

é complementar ao Credit Scoring. 

Em relação à complementaridade, Oliveira Neto, Bokowski Sobrinho e Cavalcanti 

(2013, p. 1) explicam: 

Credit scoring e Behavior scoring são ferramentas que auxiliam as instituições 

financeiras a decidir sobre a concessão de crédito aos consumidores com base no risco 

de crédito de suas solicitações. O objetivo dessas ferramentas é atribuir uma 

pontuação “score” que permita identificar o quão próximo o consumidor está de dois 

grupos: "bom" que é provável cumprir com suas obrigações financeiras ou um grupo 

de "mau”, cujo pedido deve ser negado devido à sua alta probabilidade de faltar com 

seus compromissos na instituição financeira.  

Os autores ainda salientam que, normalmente, o Behavior Scoring é usado pela 

instituição financeira para analisar, na sua base de dados, informações de clientes que já têm 

histórico de transações quando solicitam o crédito. A partir disso, a empresa poderá levantar 

suas informações comportamentais, demográficas, de pagamentos em dia, em atraso, número 

de empréstimos solicitados e outras que julgar necessário. A finalidade do modelo Behavior 

Scoring é fazer a análise estatística usando o perfil do cliente, de modo a separar os bons dos 

maus pagadores. A eficiência desse modelo é apontada por Oliveira Neto, Bokowski Sobrinho 

e Cavalcanti (2013, p. 1): 

A maior precisão de análise de crédito dos modelos de Behavior Scoring vem do poder 

matemático capaz de analisar centenas de elementos de dados de risco de crédito para 

encontrar um conjunto capaz de fornecer uma melhor estimativa de predição, em 

seguida, de forma otimizada ponderar as variáveis de entrada para maximizar o poder 

preditivo do modelo. A saída de um modelo de Behavior Scoring é interpretado como 

a probabilidade do cliente honrar sua dívida com a instituição, ou seja, ser um bom 

cliente.  
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Como se pode verificar, o Behavior Scoring refere-se a um modelo que se apoia na 

análise estatística em relação ao histórico do comportamento de pagamento do cliente, obtido 

através da base de dados de crédito, conjuntamente com os resultados de desempenho de crédito 

levantados. 

Sobre o modelo Credit Bureau, trata-se de agências de crédito que, de acordo com 

Francisco, Amaral e Bertucci (2012), têm o objetivo de mostrar as características 

comportamentais daquele tomador de crédito que é um bom pagador das suas obrigações 

financeiras. Dentre os dados sobre o comportamento do cliente, tem-se o cadastro positivo, 

considerado de grande relevância à economia nacional, tendo em vista que é uma concepção de 

serviço de dados e informações amplamente adotada para dinamizar o mercado de consumo. 

Nesse modelo, é concedida uma prévia autorização do cadastrado, que, por sua vez, fornece os 

dados pessoais do cliente para a identificação dos riscos quanto ao processo de liberação de 

crédito. É uma forma de favorecer os consumidores, apresentando, conforme cada caso, taxas 

diferenciadas de juros.  

É importante enfatizar que, em toda análise de crédito, de algum modo, há sempre a 

possibilidade de risco. Tal fato evidencia a necessidade da gestão de riscos e de risco de crédito. 

2.5 INADIMPLÊNCIA 

Para o mercado e para as pessoas, o crédito é fundamental para financiar atividades 

produtivas, tanto pelas empresas, para a produção, quanto para os consumidores, para aquisição 

de bens de consumo. A partir dessa explicação, nota-se o quão importante é o crédito no 

desempenho da sua função, que é promover o crescimento econômico. Por outro lado, é 

possível que o fator “inadimplência” tire o crédito do controle (BALDI; GIANETTI, 2021).  

Conforme Tiryaki et al. (2017), muitas instituições financeiras, tais como bancos, 

cooperativas de crédito, entre outras, são afetadas pela questão da inadimplência. Porém, 

diferentemente dos bancos, as cooperativas de crédito precisam do recebimento na data 

esperada, uma vez que elas dependem dos cooperados para manterem-se ativas no mercado em 

que atuam. Quando ocorre a inadimplência, muitos podem ser os motivos, como, por exemplo, 

desemprego, prazo, redução salarial, ausência de um adequado planejamento financeiro, idade, 

liberação de crédito de um limite superior ao que o consumidor pode comportar, taxa de juros, 

entre outros (TIRYAKI et al., 2017).  

Em cooperativas de crédito, conforme sinalizam Santos et al. (2020), a inadimplência 

tem sido considerada um dos maiores problemas com os quais essas organizações têm lidado, 
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principalmente pelo fato de elas dependerem de seus associados para sobreviverem e, por outro 

lado, eles também dependerem da cooperativa para conseguir os créditos que necessitam para 

seus financiamentos.  

De acordo com Santos et al. (2020), para conseguir reduzir o risco de inadimplência, é 

preciso a adoção de uma estratégia que envolva um processo com alto grau de gestão, 

monitoramento e controle, como uma ferramenta de competitividade no mercado financeiro. 

Por meio dessa estratégia, a instituição poderá elevar a eficácia e a eficiência quanto ao 

gerenciamento de riscos e, como consequência, na sua rentabilidade.  

Sobre a inadimplência, Baldi e Gianetti (2021, p. 1) sinalizam: 

A inadimplência das operações de crédito é uma das principais preocupações das 

instituições financeiras, principalmente das cooperativas de crédito, já que impacta 

diretamente em seu resultado operacional. A adequada análise do perfil do associado 

e da operação de crédito contratada possibilita identificar, com maior assertividade, 

características que elevariam a probabilidade de inadimplência.  

Ainda que a instituição realize a análise de crédito, os riscos de inadimplência em 

relação ao empréstimo continuam sendo uma possibilidade, podendo ou não receber do tomador 

do recurso o valor acordado no contrato. Nesse contexto, Ferreira, Gonçalves e Braga (2007) 

apontam que, em relação ao risco de crédito, trata-se da probabilidade que existe em o tomador 

do empréstimo ou financiamento não honrar com as suas obrigações com a instituição.  

Pelo exposto por Ferreira, Gonçalves e Braga (2007), torna-se possível observar ser a 

inadimplência o resultado do não pagamento de um valor ou financiamento tomado na 

instituição, que surge da concessão de crédito ao associado insolvente. Para evitar a 

inadimplência por parte dos associados em cooperativas de crédito, embora não há como ser 

impedida, os autores salientam quanto à importância da análise de crédito nesse processo, uma 

vez que a situação do tomador do empréstimo será mais facilmente observada. Essa análise 

também deve ser realizada em instituições de cooperativismo de crédito. 

2.6 EFICIÊNCIA CORPORATIVA 

Na área de Administração, a eficiência foi inicialmente abordada a partir dos estudos de 

tempos e movimentos, com o objetivo de otimizar a eficiência do trabalhador, proposta por 

Taylor, Pinto e Coronel (2017) explicam que, posteriormente, a eficiência corporativa passou a 

ser abordada, considerando a forma organizacional e visando à organização dos meios de 

produção e trabalho. Assim, no contexto corporativo, a eficiência trata-se de uma abordagem 

para sinalizar que uma organização aplica seus recursos de maneira econômica ou produtiva. É 
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um modo usado para conseguir alcançar os resultados almejados e, quanto mais eficiente ela 

for, maior será a produtividade na utilização dos recursos. Nesse sentido, pode-se assim defini-

la: 

A definição de eficiência é estabelecida pela relação que há entre as entradas de bens 

e serviços consumidos e as saídas (outputs) que são os resultados finais oriundos de 

um processo organizacional. A eficiência de uma atividade está muito ligada à sua 

produtividade, pois este conceito está atrelado à situação complexa que envolve o 

processo de conversão de entradas em saídas. Como o foco da eficiência é nessa 

relação entre inputs-outputs, há a implicação da eliminação dos desperdícios e 

consumos desnecessários a fim de racionalizar os recursos (PINTO; CORONEL, 

2017, p. 112). 

A eficiência corporativa, conforme explicam Ferreira et al. (2013), está relacionada com 

a capacidade de uma empresa conseguir obter maiores e melhores resultados em seus processos 

com o menor esforço possível. Trata-se de fazer o máximo com o mínimo ou com os mesmos 

recursos. Os autores também salientam que, para que uma empresa consiga alcançar 

a eficiência, ela precisa criar e aplicar estratégias de mercado eficientes, saber gerir suas 

prioridades e definir uma adequada gestão ao negócio. Dessa forma, entende-se que a eficiência 

corporativa tem o objetivo de aprimorar os processos, gerar resultados positivos e favoráveis, 

além de promover o aumento das vendas.  

Para Corrêa (2016), o modelo de eficiência corporativista é uma doutrina que valoriza 

e leva em consideração os ajuntamentos profissionais de modo que esta se torne a estrutura 

necessária e essencial à organização política, social, econômica e cultural do sistema, além de 

preconizar a centralização das classes produtoras como um tipo de corporação tutelada pelo 

Estado. Santos (2015) aponta que a eficiência corporativista também pode ser entendida como 

uma oportunidade dada ao cidadão, por meio da cooperativa de crédito, de ter suas necessidades 

atendidas de modo personalizado e com resultado positivo. Além disso, o que sobra é dividido 

em partes iguais entre os cooperados. Desse modo, os ganhos retornam para a sua comunidade. 

Ferreira et al. (2013) salientam que a eficiência corporativa, de um modo geral, é um 

conjunto de ações e tarefas adequadas e acertadas que apresentam resultados concretos e no 

sucesso de uma cultura organizacional. Com isso, em relação às ações e tarefas, entende-se que 

se trata de os gestores fazerem a escolha mais cabível e que melhor atenda aos objetivos da 

empresa, alinhando-a, sempre que necessário for, a pensamentos e estratégias bem-feitas. 

Conforme Pinto e Coronel (2017), a eficiência corporativa propõe-se a melhorar a 

utilização dos recursos materiais e financeiros da organização no que diz respeito aos resultados 

alcançados, ou seja, produzir mais com menos recursos possíveis. Dessa forma, é importante 
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que todo processo seja desenvolvido com foco na eficiência para reduzir custos, aumentar a 

produtividade e otimizar a utilização de recursos. 
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3 METODOLOGIA 

A fim de aprofundar e apresentar maiores detalhes sobre este estudo, esta seção traz 

importantes características de cunho metodológico. A seguir, apresentam-se o tipo de pesquisa, 

os instrumentos e procedimentos adotados para a coleta dos dados, assim como a estratégia 

definida para analisá-los e tratá-los, características que compõem a amostra, margens de erros 

e as limitações encontradas no decorrer da pesquisa. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Com o objetivo de analisar os motivos pelos quais os associados de cooperativas de 

crédito têm baixa participação em crédito dentro da instituição, o que os leva a buscar recursos 

em outras instituições financeiras, realizou-se este estudo por meio do método 

qualiquantitativo, que inclui estudos quantitativos e qualitativos, com estratégia em pesquisa 

documental. As pesquisas são complementares, sendo que a quantitativa reforça a importância 

e comprova a veracidade do problema de pesquisa, além de refutar a principal causa interna 

para a existência do problema, demonstrando o baixo nível de inadimplência dos associados, 

único fator que justificaria o fato. Já em relação à abordagem quantitativa, Gil (2018) explica 

ser um tipo de método que permite que se faça uma avaliação de modo mais aprofundado dos 

dados levantados em campo com a finalidade de procurar explicar o contexto de um 

determinado fenômeno na amostra em estudo.  

Para este estudo, optou-se como tipo de pesquisa a quantitativa, por fornecer 

informações resumidas a respeito de diversas características, sendo útil para o mapeamento de 

tendências (HAIR JÚNIOR et al., 2005). Assim, esta pesquisa refere-se à análise dos dados de 

janeiro de 2019, junho de 2020 e janeiro de 2022 do sistema das cooperativas de crédito 

denominado Sicoob SC/RS, tanto dos cooperados quanto das cooperativas singulares, 

separadamente. 

Ainda para Hair Júnior et al. (2005), a adoção da pesquisa quantitativa representa 

transformar dados, opiniões e informações em resultados numéricos que possibilitam a sua 

classificação e análise. Além disso, requer a utilização de recursos e de técnicas estatísticas que 

foram aplicados nos dados coletados com a data base de janeiro de 2019 do sistema das 

cooperativas de crédito Sicoob SC/RS.  

Sobre a pesquisa qualitativa com aplicação de questionário estruturado, esta foi 

escolhida para este estudo por ser um tipo de método que permite utilizar como ferramenta de 
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coleta de dados a entrevista estruturada, com questões fechadas, ou mesmo a entrevista 

semiestruturada, podendo conter perguntas tanto fechadas quanto abertas. Para Triviños (1992), 

a pesquisa do tipo qualitativa usa como fonte de pesquisa informações e o próprio ambiente 

onde ocorre a situação, e ainda, tem a participação direta do próprio pesquisador. Assim, no 

caso deste estudo, aplicaram-se entrevistas a 73 participantes associados de cooperativas de 

crédito. Com os resultados obtidos por meio desses questionários, realizou-se a análise dos 

resultados, conforme o objetivo proposto nesta pesquisa. 

Devido a alguns fatores, como conveniência e distanciamento social devido à covid-19, 

as perguntas foram enviadas por meio do survey monkey, que é um software de questionários 

on-line que possibilita ao pesquisador a análise e o feedback das respostas coletadas com os 

participantes. Com a aplicação dessa ferramenta, permitiu-se a participação de todos que 

fizeram parte da amostra, assim como fácil coleta dos dados por parte do pesquisador.  

Para a análise, os dados pessoais da amostra foram preservados, mantendo-se assim o 

sigilo quanto aos nomes. Utilizaram-se somente as respostas para a análise e compilação dos 

resultados, como um todo. Ainda, delimitou-se a quantidade de perguntas a oito questões, 

iniciando pela busca de qual cooperativa cada participante é associado, sendo esta a primeira 

pergunta. 

Quanto à pesquisa documental, Yin (1981) salienta que ela pode trazer uma grande 

contribuição para a pesquisa quantitativa, na medida em que representa uma forma inovadora 

de estudo. Os documentos são fontes importantes de dados para a análise do problema na 

medida em que representam provas incontestáveis dos fatos que serão analisados. Por isso, 

merecem uma atenção toda especial, por serem fontes naturais de informações e que se mantêm 

no tempo (YIN, 1981). Dentre os documentos levantados para este estudo, pode-se citar o 

relatório Sistema de Informações de Créditos (SCR) 01 Portabilidade de Crédito, do Sistema 

de Informática do Sicoob (Sisbr) analítico, e o survey monkey. 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Quanto à pesquisa quantitativa, os dados foram levantados de forma primária e 

secundária. A primeira refere-se àqueles coletados do sistema das cooperativas de crédito 

Sicoob SC/RS pelo pesquisador. Os dados secundários foram as informações obtidas por meio 

da literatura, que serviram de base para a fundamentação teórica e a coleta de campo. Os dados 

coletados qualitativamente constituíram-se de uma amostra que continha 73 participantes, que 
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responderam às oito perguntas previamente elaboradas e enviadas em formulário por meio da 

ferramenta survey monkey. 

 O instrumento de coleta de dados adotado a este estudo foi a pesquisa documental, por 

meio do relatório SCR 01 Portabilidade de Crédito, do sistema Sisbr Analítico e do survey 

monkey. Documental, por se tratar de uma possibilidade de considerar conteúdos que já existem 

na empresa analisada, tais como relatórios, atas, arquivos ou outros dessa natureza. A partir 

desses registros, tornou-se possível apresentar a dimensão do problema de pesquisa em vários 

níveis analíticos, assim como fazer uma análise da inadimplência das operações de crédito dos 

associados das cooperativas de crédito do sistema Sicoob SC/RS dentro da cooperativa e em 

outras instituições financeiras.  

O SCR 01 Portabilidade de Crédito é um relatório utilizado pelo sistema Sicoob com a 

finalidade de apresentar informações e dados dos cooperados pessoas físicas e jurídicas quanto 

ao saldo devedor, à inadimplência, à adimplência e ao prejuízo. O referido sistema trata-se de 

um banco de dados alimentado todos os meses pelas instituições financeiras para reforçar os 

mecanismos de acompanhamento e supervisão bancária. Com base nas suas informações, torna-

se mais facilitada a consulta e, por sua vez, a tomada de decisão para a liberação ou não de 

crédito (CAMARGO, 2009). 

O SCR 01 Portabilidade de Crédito consiste em um relatório interno que demonstra o 

endividamento do associado na cooperativa de crédito, dentro do Sicoob e em todo o Sistema 

Financeiro Nacional (SFN), por modalidade e submodalidade de crédito, conforme 

classificação do Banco Central. Esse relatório também apresenta as características pessoais do 

cooperado para contato e análise, que são: renda/faturamento; nome; número do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); telefone; endereço; 

e-mail; profissão/ramo de atividade; e data da última atualização cadastral. As informações 

externas dos associados são oriundas do sistema do banco de dados do Bacen, chamado de 

SCR, que disponibiliza mensalmente, porém, com certa defasagem, as informações dos 

usuários do sistema financeiro para todo o mercado de instituições financeiras. As informações 

do SFN são consolidadas e incluem as próprias cooperativas de crédito e o próprio Sicoob.    

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados ocorreu por meio do levantamento dos dados, nos meses de janeiro 

de 2019, junho de 2020 e janeiro de 2022 do sistema das cooperativas de crédito Sicoob SC/RS, 

tanto dos cooperados quanto das singulares, separadamente. Referente aos cooperados, 
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buscaram-se informações apenas dos tomadores de crédito, seja dentro da cooperativa em 

questão, seja em qualquer instituição financeira.  

Os dados contemplaram as informações básicas dos cooperados, a cooperativa de 

crédito em que são associados, se possuem crédito dentro e/ou fora da cooperativa, com as 

devidas características do crédito, como modalidade, submodalidade, valor, classificação de 

risco, atraso ou algum valor baixado para prejuízo.  

Por parte da cooperativa, as informações levantadas foram: nome da cooperativa; 

percentual da participação no endividamento dos associados; inadimplência; e percentual de 

utilização da curva de equilíbrio. Tais indicadores adotados para as análises desta pesquisa 

atenderam ao regulamento, conforme a central das cooperativas de crédito do sistema Sicoob 

de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.    

Para fins comparativos, os dados referentes à inadimplência foram retirados do relatório 

SCR 01, adotado para o registro e consulta de informações que envolvem operações de crédito 

concedidas a pessoas físicas e jurídicas, por instituições financeiras, dentre os quais se tem 

como exemplo: empréstimos e financiamentos; operações de arrendamento mercantil; créditos 

contratados com recursos a liberar; e demais operações ou contratos de crédito devidamente 

reconhecidos pelo Bacen.  

A comparação tornou-se possível por ser o SCR o principal instrumento usado pelo 

Bacen como forma de acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras e, por 

meio dele, desempenhar com eficácia o papel de garantir a estabilidade do SFN e a prevenção 

de crises.  

3.4 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

Realizou-se o trabalho com as 38 cooperativas de crédito do sistema Sicoob SC/RS. 

Inicialmente, levantaram-se todos os relatórios das 38 cooperativas, referentes aos períodos de 

janeiro de 2019, junho de 2020 e janeiro de 2022, totalizando 114 documentos recebidos em 

planilha do Excel, software da Microsoft®. Posteriormente, foram compilados por período, em 

12 planilhas, haja vista o tamanho dos arquivos, também no Excel, para processamento, 

diagnóstico e análise dos dados.  

A escolha do período tem a finalidade de demonstrar a participação em crédito dos 

associados e a evolução de endividamento, bem como de todas as cooperativas, de forma geral 

e consolidada, e conforme perfis predeterminados de associados específicos, por 37 meses. O 

primeiro mês tem a finalidade de diagnosticar os cooperados dentro dos três perfis desejados e 
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suas características, e os outros 36 meses apresentam o comportamento desses cooperados em 

relação ao crédito. O tempo foi dividido de forma equilibrada, com um documento apresentado 

no primeiro mês, o segundo documento apresentado após 18 meses e o último apresentado com 

mais 18 meses em relação ao segundo período.  

A criação dos perfis fez-se necessária para melhor apresentar os dados e resultados 

coletados em campo, de modo a evidenciar os objetivos propostos. Para tanto, os cenários 

criados constituíram aqueles pertinentes a este estudo, facilitando sua análise e compreensão. 

O primeiro cenário apresenta as informações integrais do sistema Sicoob SC/RS, sem nenhum 

ajuste ou alteração. O segundo cenário, denominado “Associados Ideais”, aplicou os critérios 

de análise de crédito básicos em toda a base e preservou apenas aqueles indivíduos que 

passaram por esse crivo. O terceiro cenário, assim como o quarto, usou a base de “Associados 

Ideais”, porém, somente aqueles que tiveram crédito no Sicoob SC/RS durante o período 

analisado. O quarto cenário levou em consideração apenas os associados que não tiveram 

crédito ativo no Sicoob SC/RS durante todo o período. Vale ressaltar que o sistema Sicoob 

utiliza os indicadores levantados somente no modelo proposto pelo primeiro cenário analítico, 

e a criação de outros cenários é uma iniciativa do pesquisador no intuito de apresentar outras 

variáveis importantes no entendimento e aprofundamento do problema de pesquisa.  

Sobre a inadimplência, considerou-se também a possibilidade de prescrição de dívida 

ou migração do status de atrasado para prejuízo. No modelo proposto, há tempo suficiente para 

entender o comportamento do cooperado e avaliar a possibilidade de inadimplência com mais 

assertividade. O critério para alteração de status entre atraso e prejuízo é de seis meses, e a 

prescrição/desaparecimento da dívida é de sessenta meses.    

Dado importante a ser mencionado – que também é apresentado pelo relatório SCR – 

refere-se à classificação de risco que os cooperados possuem no Sicoob e no sistema financeiro, 

separadamente, além dos valores das operações vencidas (atraso), operações a vencer, também 

separados entre Sicoob e Sistema Financeiro Nacional. Outra informação apresentada pelo 

relatório é o saldo de operações baixadas para prejuízo no SFN. O relatório apenas apresenta 

as informações de cooperados tomadores de crédito no sistema financeiro nacional, dentro e 

fora das cooperativas. Cooperados não tomadores não aparecem.  

A análise dos dados coletados por meio da pesquisa quantitativa ocorreu por meio da 

análise da baixa participação no crédito que as cooperativas da Central Sicoob SC/RS possuem 

no endividamento dos seus associados e por meio da avaliação do grau de inadimplência dos 

associados do sistema Sicoob SC/RS em outras instituições, a partir de uma comparação com 
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o grau de inadimplência da carteira de crédito da cooperativa, utilizando o mesmo relatório 

como referência para entender a eficiência do modelo existente.  

A escolha da central SC/RS do sistema Sicoob justifica-se pelo fato de que, em janeiro 

de 2019, ela era a central com o maior volume de crédito de todo o sistema Sicoob. Tendo por 

base o exposto, escolheu-se como objeto de estudo as cooperativas de crédito. O Sicoob SC/RS, 

por ser a central, congrega e representa as demais cooperativas filiadas em Santa Catarina e no 

Rio Grande do Sul. Os dados foram cruzados através do programa Excel, da Microsoft®, versão 

paga.  

3.5 AMOSTRA 

A população pesquisada, ou seja, as cooperativas de crédito possuem um alto volume 

em quantidade de unidades em todo o país. Por isso, optou-se como amostra o Sistema Sicoob. 

Contudo, pelo tamanho desse sistema, não seria possível analisar todas as cooperativas de 

crédito que ele constitui, dado o tamanho da amostra. Assim sendo, ficou definida como 

amostra intencional apenas uma central inteira, de forma consolidada. Tal central escolhida 

possui 38 cooperativas e é a maior de todo o sistema no volume de crédito, foco principal dessa 

pesquisa, denominada Sicoob SC/RS. 

O sistema Sicoob é o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil, tanto em 

número de cooperativas quanto no total de ativos, entre outros fatores que contribuíram para a 

escolha do tema desta pesquisa. Do total de 16 centrais que compõem o sistema, a central 

Sicoob SC/RS representava, em janeiro de 2019, a maior central em volume crédito, aspecto 

relevante a ser considerado nesta dissertação. Mediante esse fato e diante do bom 

relacionamento do pesquisador com a central, ela foi escolhida como objeto de pesquisa, 

disponibilizando as informações necessárias ao pesquisador, contribuindo para a realização do 

estudo, principalmente pela relevância que apresenta, inclusive, para as cooperativas e para 

todas as comunidades nas quais elas atuam.  

Para a pesquisa quantitativa, a amostra do Cenário 2 ocorreu por meio dos “Associados 

Ideais”, levando em consideração os seguintes critérios de inclusão: 

 

a) Submodalidades de crédito que, em janeiro de 2019, eram utilizadas por pelo 

menos uma cooperativa, com lançamento ativo. Utilizaram-se as mesmas 

submodalidades também para os outros períodos, independentemente se tiveram 

movimento ou não. 
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b) Submodalidades de crédito “saudáveis”, não considerando operações em 

Adiantamento à Depositantes e de Avais e Fianças Honrados.  

c) Cooperados com nota de risco de AA até C, dentro e fora da instituição. 

d) Cooperados sem apontamento de atraso em janeiro de 2019, dentro e fora da 

instituição. 

e) Cooperados que não tinham operações em prejuízo no sistema financeiro em 

janeiro de 2019.  

f) Cooperados cujo endividamento total não excedesse 15% do patrimônio de 

referência da cooperativa singular com o menor PR da Central Sicoob SC/RS. 

 

O primeiro critério utilizado, itens “a” e “b”, foi a exclusão das submodalidades que as 

cooperativas não utilizavam em janeiro de 2019. Para os demais períodos analisados, 

utilizaram-se as mesmas submodalidades, excluindo-se eventuais lançamentos em outras 

submodalidades que não eram utilizados no primeiro período. As submodalidades utilizadas 

estão descritas a seguir, no Quadro 1.  

Quadro 1 - Submodalidades de crédito 

        (continua) 

Submodalidade de crédito 

ANTECIPAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

AQUISIÇÃO DE BENS – OUTROS BENS 

AQUISIÇÃO DE BENS – VEÍCULOS AUTOMOTORES 

CAPITAL DE GIRO COM PRAZO DE VENCIMENTO ATÉ 365 DIAS 

CAPITAL DE GIRO COM PRAZO VENCIMENTO SUPERIOR 365 DIAS 

CAPITAL DE GIRO COM TETO ROTATIVO 

CHEQUE ESPECIAL 

COMERCIALIZAÇÃO E PRÉ-COMERCIALIZAÇÃO 

CONTA GARANTIDA 

CRÉDITO PESSOAL - COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAM. 

CRÉDITO PESSOAL - SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAM. 

CUSTEIO E PRE-CUSTEIO 

DESCONTO DE CHEQUES 

DESCONTO DE DUPLICATAS 

DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS 

FINANCIAMENTO DE PROJETO 

HOME EQUITY 

INVESTIMENTO E CAPITAL DE GIRO DE FINANCIAM. AGROINDUSTR. 

MICROCREDITO 

MICROCRÉDITO 

OUTROS COM CARACTERISTICA DE CREDITO 
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           (conclusão) 

Submodalidade de crédito 

OUTROS EMPRESTIMOS 

OUTROS FINANCIAMENTOS 

OUTROS TITULOS DESCONTADOS 

COMPROR 

DESATIVADO-FINANCIAMENTO DE PROJETO 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

Fonte: elaborado pelo autor. 

As submodalidades ligadas a cartão de crédito também foram excluídas, pois, apesar de 

ter lançamento ativo, o produto não utiliza disponibilidade de crédito da cooperativa, já que é 

de um parceiro e a cooperativa faz somente a intermediação, recebendo uma comissão pela 

operacionalização desse produto. Outras duas submodalidades com lançamento ativo, 

excluídas, foram avais e fianças honrados; e adiantamentos a depositantes, pois tratam-se de 

cooperados inadimplentes. A primeira submodalidade representa o cumprimento de uma 

coobrigação mediante o atraso acima de 75 dias de cartão de crédito por parte dos cooperados. 

A segunda submodalidade representa a cobertura de saldo em conta corrente mediante a 

ausência de recursos para quitação de suas obrigações por parte do cooperado. Normalmente, 

essa operação ocorre para cobertura de cheques que o cooperado repassa aos seus credores, 

porém, sem saldo em conta corrente para honrar o compromisso, de modo que a cooperativa 

cobre na eminência de manter o cooperado fidelizado.  

Considerando as duas submodalidades nocivas e de extremo risco para a cooperativa, 

optou-se por exclui-las, mantendo o modelo conservador adotado. A submodalidade de 

“Microcrédito” aparece duas vezes, uma com acento e outra sem, pois, em todos os relatórios, 

a informação apareceu dessa maneira. Para manter a fidelidade dos dados, assim como a 

assertividade das informações o modelo foi mantido e nenhum ajuste foi realizado.      

Para o segundo critério, item “c”, selecionaram-se todos os cooperados classificados 

com a nota de risco de crédito entre os níveis AA e C, conforme Resolução nº 2682 do Banco 

Central, tanto no Sicoob quanto no Sistema Financeiro Nacional. O terceiro critério, item “d”, 

eliminou todos os cooperados que possuíam qualquer valor em atraso na cooperativa e no SFN 

no período inicial, janeiro de 2019, independentemente do valor.     

O quarto critério, item “e”, independentemente da classificação de risco do cooperado, 

aqueles que, em janeiro de 2019, possuíssem qualquer valor em prejuízo foram eliminados da 

pesquisa, atendendo ao rigor desta. Encontraram-se vários cooperados com valores de prejuízo 

inferiores a R$ 1,00 e com o risco até B, mas, mantendo o critério, decidiu-se eliminá-los.  



52 

 

  

O quinto e último critério, item “f”, teve o intuito de atender a uma regra do Banco 

Central (BC) que estipula às instituições financeiras a não realizarem empréstimo que 

comprometa mais do que 15% do patrimônio de referência apenas para um cooperado, salvo 

algumas exceções previstas no artigo 19 da Resolução nº 4.677, de 31 de julho de 2018. Para 

efeito de cálculo, selecionou-se a cooperativa com o menor patrimônio de referência da Central, 

no valor de R$ 11.611.879,24, multiplicado por 15%, chegando-se então ao valor de R$ 

1.741.781,89.  

Devido à limitação de informações e tempo, utilizou-se o valor de R$ 1.741.781,89 

como referência de ponto de corte para todas as outras cooperativas, criando, dessa forma, um 

modelo conservador. Essa limitação de valores também contribui na análise de crédito, pois a 

resume integralmente dentro das cooperativas singulares sem a necessidade de submetê-la ao 

crivo da Central (BALDI; GIANETTI, 2021), o qual gera maior independência para as 

cooperativas na tomada de decisão.  

Os critérios de exclusão foram aplicados rigorosamente, o que permitiu eliminar 

169.384 cooperados da base de pesquisa, que inicialmente continha 340.422 tomadores de 

crédito e, após a aplicação dos critérios, ficou com 171.038, conforme mostra a Tabela 1, a 

seguir. A partir disso, os critérios definidos atenderam a uma exigência mínima de análise de 

crédito, de tal forma que a justificativa para o não acesso ao crédito representasse critérios mais 

robustos e aprofundados por parte do Sicoob, já que todos esses cooperados tomaram crédito 

em outras instituições e atendiam aos critérios mínimos pré-estipulados.  

Como se pode perceber, praticamente a metade dos tomadores de crédito do sistema 

Sicoob SC/RS passam por todos os critérios iniciais de análise de crédito, demonstrando que 

50,26% da base de associados tomadores de crédito estão propícios inicialmente para 

movimentar na cooperativa. 

Tabela 1 - Tomadores de crédito do sistema Sicoob SC/RS 

Associados do grupo 

“Associados Ideais” 

Total de associados 

tomadores de crédito 

Percentual de  

“Associados Ideais” 

171.104 340.422 50,26% 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A amostra do Cenário 3, constituído pelos Associados Perfil Sicoob, foi incluída a partir 

da base da primeira amostra, “Cooperados Ideais”, levando em consideração o seguinte critério 

adicional: 
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a) Cooperados que possuíam crédito ativo na cooperativa, independentemente de 

terem crédito em outras instituições. 

 

Para esse grupo, o único item inserido eliminou todos os cooperados que não possuíam 

crédito ativo na cooperativa, mantendo apenas aqueles que tinham alguma operação de crédito 

dentro do Sicoob. Da amostra do Cenário 3, dos 171.104 cooperados, restaram apenas 121.530, 

eliminando 49.574, conforme demonstra a Tabela 2, a seguir.  

Tabela 2 - Amostra do Cenário 3 

Associados do grupo 

“Associados Perfil Sicoob” 

Associados do grupo 

“Associados Ideais” 

Percentual de  

“Associados Perfil Sicoob” 

121.530 171.104 71,03% 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A Tabela 2 mostra que 71,03% dos cooperados Sicoob que são tomadores de crédito e 

atendem os critérios estipulados, conforme o Cenário 1, possuem crédito dentro da instituição, 

entretanto, boa parte desses cooperados também possui crédito em outras instituições. O 

endividamento desse grupo, dentro do Sicoob, representa menos de 40% do total do 

endividamento desses cooperados, fato que será mostrado um pouco mais à frente. Esse grupo 

demonstra que, mesmo que os cooperados já possuam algum relacionamento com o Sicoob em 

operações de crédito, ainda possuem a maior parte de suas operações de crédito em outras 

instituições, o que, mais uma vez, reforça a baixa participação do Sicoob com o seu público.   

Quando comparado ao total de cooperados tomadores de crédito, o volume de 

cooperados que atendem aos critérios estipulados de análise de crédito e possuem crédito no 

Sicoob é de 35,70%, conforme expõe Tabela 3, a seguir.  

Tabela 3 - Cooperados que atendem aos critérios estipulados de análise de crédito e possuem crédito no Sicoob 

Associados do grupo 

“Associados Perfil Sicoob” 

Total de associados 

tomadores de crédito 

Percentual de  

“Associados Perfil Sicoob” 

121.530 340.422 35,70% 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A amostra do Cenário 4, formado pelos “Associados sem Relacionamento”, foi incluída 

a partir da base da primeira amostra, “Cooperados Ideais”, levando em consideração os 

seguintes critérios adicionais: 

 

a) Cooperados que não tinham crédito ativo na cooperativa em janeiro de 2019, mas 

eram tomadores em outras instituições. 
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b) Cooperados que continuaram sem registro de empréstimo ativo na cooperativa em 

junho de 2020 e janeiro de 2022. 

 

Para esse grupo, os dois critérios, itens “a” e “b”, eliminam todos os cooperados que 

não possuíam crédito ativo no Sicoob em todo o período da análise, ou seja, em janeiro de 2019, 

junho de 2020 e janeiro de 2022. Todos os cooperados que tiveram qualquer operação de crédito 

em qualquer valor foram eliminados. Na amostra do Cenário 4, dos 171.104 cooperados do 

Cenário 3, sobraram apenas 49.574, eliminando 171.104, conforme mostra, a seguir, a Tabela 

4.  

Tabela 4 - Análise dos grupos que constituíram os cenários 

Associados do grupo 

“Associados sem 

Relacionamento” 

Associados do grupo 

“Associados Ideais” 

Percentual de  

“Associados sem 

Relacionamento” 

49.574 171.104 28,97% 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A Tabela 4 demonstra que 28,97% dos cooperados Sicoob tomadores de crédito, dentro 

de um perfil supostamente ideal e com critérios rigorosos, não possuem crédito dentro da 

instituição, fato que reforça a baixa participação que a instituição possui com os próprios 

cooperados e, por outro lado, o volume de oportunidades com esse público.       

Quando comparado com o número total de cooperados tomadores, apresentado 

originalmente pelo relatório, o percentual tem uma boa redução, conforme demonstra a Tabela 

5, a seguir. Pode-se afirmar que o índice ainda é alto, já que 14,56% dos cooperados da base 

não possuem crédito dentro da instituição. Porém, o argumento de que alguns desses 

cooperados podem não atender a critérios de análise de crédito é válido e, devido a isso, criou-

se o Cenário 2, com os cooperados ideais para separar esses cooperados do restante do grupo e 

trabalhar de forma mais limpa e assertiva.   

Tabela 5 - Cooperados ideais 

Associados do grupo 

“Associados sem 

Relacionamento” 

Total de associados 

tomadores de crédito 

Percentual de  

“Associados sem 

Relacionamento” 

49.574 340.422 14,56% 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Para a pesquisa qualitativa, a amostra foi constituída por 73 participantes que 

responderam às nove perguntas previamente elaboradas e enviadas em formulário, por meio da 

ferramenta survey monkey. 
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3.6 PRÉ-TESTE E MARGEM DE ERRO 

Com a finalidade de avaliar a eficiência do relatório SCR 01 Portabilidade de Crédito 

como instrumento de coleta de dados utilizada, adotaram-se alguns critérios para a seleção mais 

adequada da população-alvo da investigação, ou seja, cooperados das cooperativas de crédito 

Sicoob SC/RS.  

O primeiro e o segundo critérios adotados para a seleção da amostra do Cenário 4 foram 

a seleção apenas de cooperados que não possuem crédito nas cooperativas em questão. Todavia, 

como o relatório demonstra períodos específicos espaçados em 18 meses, é possível que algum 

cooperado tenha levantado algum recurso na cooperativa entre os meses e liquidado antes da 

análise do outro relatório. Contudo, para esse aspecto, vale ressaltar que, se o cooperado não 

possuía crédito ativo apenas nos períodos analisados, mas possuía crédito ativo em outras 

instituições no mesmo período, esse fato pode sinalizar a falta de priorização dele em relação à 

cooperativa, despertando o interesse em entender o porquê de esse cooperado ter optado por 

não movimentar dentro da instituição.  

O terceiro critério adotado refere-se à possibilidade de o mesmo cooperado aparecer 

duas ou mais vezes na planilha, pois, por uma questão de sigilo de dados e segurança das 

informações repassadas pela instituição, garantido pela Lei de Proteção de Dados, Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018 (BRASIL, 2018), a classificação dos cooperados teve o 

CPF/CNPJ substituído por um código a partir de 1, que, em cada cooperativa, começa com os 

mesmos números, fato que impossibilita a identificação do mesmo cooperado que participa de 

mais cooperativas.  

Toda pesquisa utilizou como base o mesmo modelo de relatório. Caso tivesse algum 

erro na exportação dos relatórios, esse fato poderia gerar alguma distorção na análise. Para 

evitar isso, realizaram-se testes confirmando os resultados por amostragem. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Esta seção contempla os achados da pesquisa qualiquantitativa realizada. Ainda, aponta 

os resultados encontrados nos quatro cenários abordados. 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA 

A pesquisa qualitativa deu-se a partir de um questionário estruturado, aplicado a uma 

amostra constituída por 73 participantes e que permitiu a realização da análise dos resultados, 

conforme o objetivo proposto nesta pesquisa. Seja por necessidade, conveniência ou 

distanciamento social ocasionados pela covid-19, as entrevistas foram realizadas por meio do 

aplicativo survey monkey, permitindo a participação de todos, bem como fácil coleta dos dados 

por parte do pesquisador.  

Devido à importância de manter-se o sigilo das informações dos participantes, os dados 

pessoais foram suprimidos da análise e somente as respostas foram consideradas, analisadas e 

compiladas como um todo, de modo a impedir a identificação pessoal dos entrevistados. A 

quantidade de perguntas delimitou-se a 8 questões, iniciando pela pergunta: “É associado de 

alguma cooperativa Sicoob” e encerrando com a última questão: “De qual cooperativa é 

associado?”.  

Inicialmente, é relevante sinalizar que o objeto desta pesquisa são as cooperativas de 

crédito da central Sicoob SC/RS, que, segundo Rocha (2013), são instituições financeiras 

sólidas e seguras, regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, e integram um sistema forte e 

solidário, do qual também fazem parte: a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob 

Ltda. (Sicoob Confederação), que tem a finalidade de defender os interesses das cooperativas 

representadas, ofertar serviços, promover a padronização, supervisão e integração operacional, 

financeira, normativa e tecnológica; o Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Banco Sicoob), 

especializado no atendimento às cooperativas de crédito e cujo controle acionário pertence às 

cooperativas do Sicoob; a Sicoob DTVM, distribuidora de títulos e valores; o Sicoob Previ, 

fundação que oferece plano de previdência complementar; a Cabal Brasil, bandeira e 

processadora de cartões; e a Ponta Administradora de Consórcios. Conta ainda com o Fundo 

Garantidor do Sicoob (FGS), que confere credibilidade ao Sistema e garante a proteção dos 

recursos de seus mais de dois milhões de associados. Importante também citar a Central, que 

tem a finalidade de não apenas congregar, como também, inclusive, de representar suas 

cooperativas filiadas.  



57 

 

  

A entrevista foi enviada sem seleção prévia e de forma aleatória apenas para pessoas 

dos estados e cidades onde as cooperativas estão presentes, o que permitiu fazer uma correlação, 

considerando a mesma realidade da região e dos associados. 

A partir da contextualização anteriormente apresentada, fez-se importante questionar à 

amostra se algum associado pertence à alguma cooperativa Sicoob. Assim, os dados coletados 

e compilados mostraram que 97.26% (71) são associados e que os demais 2,74% (2) não são 

associados de cooperativa Sicoob, tal como segue no Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Você é associado de alguma cooperativa Sicoob? 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Como observado no Gráfico 1, a maioria dos participantes desta pesquisa é associada a 

alguma cooperativa Sicoob SC/RS. Considerando o resultado obtido, é viável sinalizar que, 

conforme apontado por Tornquist, Gandolfi e Martins (2013), a cooperativa de crédito é a união 

de pessoas unidas para um bem comum, por meio da coletividade e sem objetivo de lucro.  

Diferente do sistema bancário convencional, a cooperativa de crédito oferece 

atendimento diferenciado e baixas taxas de juros, contribuindo para fomentar a economia. 

Assim sendo, a amostra respondeu se possui conta em outra instituição financeira (banco ou 

cooperativa de crédito de outro sistema diferente do Sicoob). A esse respeito, obteve-se como 

resposta que 61,64% (45) possuem, sim, conta em banco, enquanto 36,99% (27) não têm conta 

em banco, e os demais 1,37% (1) não souberam responder a essa questão, tal como ilustrado no 

Gráfico 2, a seguir. 
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Gráfico 2 - Você tem conta em outra instituição financeira (banco ou cooperativa de crédito)? 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Como pode-se observar no Gráfico 2, a maioria da amostra tem conta em outra 

instituição financeira, seja ela banco ou cooperativa. A esse respeito, a literatura evidenciou 

que, para Jacques e Gonçalves (2016), uma cooperativa de crédito visa à maximização dos 

lucros em benefício dos cooperados em função de gerar soluções financeiras adequadas de 

modo a contribuir para o desenvolvimento social. 

Por conseguinte, a amostra foi questionada se possui operação de crédito ativa no 

Sicoob, como mostra, a seguir, o Gráfico 3, em que se nota que 71,23% (52) têm crédito ativo; 

26,03% (19) não têm; e 2,74% (2) não souberam responder a essa pergunta. 

Gráfico 3 - Você possui operação de crédito ativa no Sicoob? 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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Observou-se que, para Jacques e Gonçalves (2016), o cooperativismo preocupa-se com 

a ineficiência operacional que há nas instituições financeiras e, por isso, muitos clientes 

repensam sobre as operações de crédito, pois geram uma imprestabilidade e consequente 

dificuldade para se tornar cooperado. Por isso, foi relevante questionar à amostra se possuía 

alguma operação de crédito no Sicoob anteriormente.  

Fantin (2017) explica que, para as cooperativas de crédito, possuir liquidez é importante 

para a gestão do balanço, ou seja, dos ativos e passivos. Porém, embora a liquidez seja 

considerada um elemento fundamental, pode também estabelecer limites mínimos de liquidez, 

resultando em impactos ao mercado financeiro e de crédito. Por isso, é importante deter-se um 

pouco a liquidez para ela ficar descalibrada e introduzir consequências ao crescimento da 

cooperativa. 

Os resultados coletados e compilados permitiram constatar que, conforme a amostra, 

63,01% (46) já possuíram operação de crédito anteriormente no Sicoob; 32.88% (24) não 

tiveram; e 4,11% (3) não souberam responder, como mostra o Gráfico 4, a seguir. 

Gráfico 4 - Você já possuiu alguma operação de crédito no Sicoob anteriormente? 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Correlacionando os dados apresentados qualitativamente com os dados quantitativos, é 

possível observar, na Tabela 6, que os tomadores de crédito associados do Sicoob crescem de 

forma relevante. Tal fato fundamenta-se pela análise qualitativa apresentada no Gráfico 4, ao 

mostrar que a maioria dos associados que fizeram parte da amostra já possuiu alguma operação 

de crédito no Sicoob anteriormente.  

A amostra, quando questionada se possui alguma operação de crédito ativa em outras 

instituições financeiras, 35,62% (26) disseram possuir, enquanto outros 64,38% (47) 

responderam não possuir, como pode ser verificado a seguir, no Gráfico 5.  
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Gráfico 5 - Você possui alguma operação de crédito ativa em outras instituições financeiras? 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

A pesquisa quantitativa mostrou os associados que apenas possuem operações de crédito 

em outras instituições e não no Sicoob, enquanto que a pesquisa qualitativa, apresentada por 

meio do Gráfico 5, ilustra que a maioria dos associados não possui operação de crédito ativa 

em outras instituições financeiras. Nesse caso, é preciso que o Sicoob reveja os dados para 

verificar o motivo de tal discrepância. Buscou-se saber também da amostra se possuiu alguma 

operação de crédito em outras instituições financeiras anteriormente, ao que se constatou que 

56,16% (41) já possuem; 42,47% (31) não possuem; e 1,37% (1) não souberam responder, 

como pode ser observado no Gráfico 6, a seguir. 

Gráfico 6 - Você já possuiu alguma operação de crédito em outras instituições financeiras anteriormente? 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 



61 

 

  

Ao realizar-se uma análise comparativa entre o Gráfico 6 e os Gráficos 3, 4 e 5, pode-

se observar que o percentual de pessoas que tomam crédito atualmente no Sicoob cresce, pois 

71,23% dos entrevistados possuem crédito nessa instituição, enquanto 63,01% disse possuir 

crédito no passado. Sobre as demais instituições financeiras, esse número apresenta tendência 

a diminuir, haja vista que 35,62% possuem crédito, em relação a 56,16% que já possuiu 

anteriormente.  

Esse resultado obtido evidencia que a amostra desta pesquisa busca mais crédito dentro 

do Sicoob, em detrimento de outras instituições. Esse resultado diverge dos resultados da 

pesquisa quantitativa, que demonstra que o Sicoob, de um modo geral, não cresce na mesma 

proporção que as outras instituições financeiras em quantidade de associados tomadores de 

crédito. Porém, o valor do comprometimento em crédito dos associados Sicoob dentro da 

instituição em relação a todo o sistema financeiro nacional, na pesquisa quantitativa, está 

crescendo.  

Foi relevante questionar à amostra porque o entrevistado possui crédito em outras 

instituições e não no Sicoob, considerando aqueles que responderam na Questão 5. Sobre essa 

questão, foram apontados vários fatores, dentre eles, crédito não aprovado; taxa maior que o 

mercado; demora na análise e concessão do empréstimo; limite concedido inadequado; não 

sabia que o Sicoob emprestava; e outros. A esse respeito, tem-se a evidenciação mais clara na 

Tabela 6, considerando as opções apresentadas aos participantes, que puderam escolher por 

mais de uma opção. 

Tabela 6 - Por que você possui crédito em outras instituições e não no Sicoob?  

Opções de resposta % Amostra 

Só tenho operações de crédito no Sicoob 45.83 33 

Outros 29.17 21 

Facilidade encontrada em outras instituições (limites pré-aprovados e velocidade) 12.50 9 

O limite concedido era inadequado 5.56 4 

Exigência de garantias ou avalistas 5.56 4 

Taxa maior que o mercado 4.17 3 

Crédito não foi aprovado 2.78 2 

A outra instituição me procurou primeiro 2.78 2 

Demora na análise e concessão do empréstimo 1.39 1 

Ninguém me procurou 1.39 1 

Não sabia que o Sicoob emprestava 1.39 1 

Excesso de documentos exigidos 1.39 1 

Não fui atendido adequadamente 0.00 0 
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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Por meio dos dados expostos na Tabela 6, nota-se que, da maioria dos entrevistados, 

12,33% (9) tomam crédito em outras instituições e não no Sicoob, e os 97,26% (71) que são 

associados justificam tal comportamento pela facilidade encontrada, tais como limites pré-

aprovados e velocidade. Notou-se também que 5,48% (4) da amostra entende que o limite 

concedido era inadequado, enquanto outros 5,48% (4) apontam a exigência de garantias para a 

solicitação de crédito.  

Constatou-se ainda que 4,17% (3) dos entrevistados preferem tomar crédito em 

instituição financeira que não o Sicoob devido à taxa deste último ser maior que o mercado. Tal 

fato vai contra a literatura, pois, segundo Paula et al. (2019), as cooperativas de crédito têm 

como características as taxas atrativas de crédito. Esse fato demonstra que, atualmente, algumas 

cooperativas não conseguem ter as menores taxas, perdendo para banco e até mesmo para outras 

cooperativas de outras sistema.  

Por conseguinte, verificou-se que 2,78% (2) dos entrevistados que constituíram a 

amostra responderam ter tido o crédito reprovado. Com exceção da primeira resposta, que teve 

maior representatividade, todos os outros itens, relacionados em ordem decrescente pelos 

associados, estão ligados à política e análise de crédito. Somados, chegam a 17,91% (13) dos 

entrevistados. Já o item mais citado diz respeito a um processo interno e que sua alteração ou 

ajuste depende exclusivamente das cooperativas, assim como a política e análise de crédito 

citados anteriormente.  

Observou-se ainda que 2,74% (2) da amostra responderam que outra instituição os 

procurou num primeiro momento. Assim, ao somar com mais 1,37% (1) da resposta de que 

ninguém procurou aquele entrevistado, pode demonstrar um pouco sobre a abordagem 

agressiva e rápida das outras instituições financeiras. Nenhum (0%) dos entrevistados disse que 

o Sicoob não o atendeu adequadamente, demonstrando que o atendimento do Sicoob é muito 

bom e não deixa a desejar, mas fica a reflexão de que, mesmo assim, a instituição continua 

perdendo muitos negócios para outras instituições. Notou-se também que 1.37% (1) sinalizaram 

não ter conhecimento de que o Sicoob faz empréstimos financeiros, levando à reflexão sobre o 

marketing da instituição, associado à percepção das pessoas.  

Quanto às respostas objetivas, 1,37% (1) da amostra responderam sobre o excesso de 

documentos exigidos, algo também ligado a processos. Dos 30,14% (22) entrevistados que 

marcaram a opção “outros”, a maioria especificou, entre outras respostas, que não tinha crédito 

ou que o crédito era apenas no Sicoob, resposta prevista nos itens dispostos.  

Respostas que apareceram referiam-se ao financiamento habitacional na caixa, produto 

que a maioria das cooperativas ainda não possui, e sobre ter relacionamento bom em outras 
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instituições. Surgiu também a questão da velocidade e da ausência de solicitação de garantias 

por parte de outras instituições, algo que também estava previsto em itens anteriores.      

Em relação à pergunta feita à amostra sobre se possuía consórcio, a seguir, o Gráfico 7 

mostra que a maioria daqueles que possuem consórcio o tem dentro da Sicoob, o que representa 

19,18% (14) da amostra. Na sequência, têm-se associados com consórcio em outras instituições 

financeiras em 5.48% (4); e 67,12% (49) não possuíam consórcio.   

Gráfico 7 - Você possui consórcio?  

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Com base no estudo realizado, pode-se observar que os motivos que levam os 

associados Sicoob a buscarem crédito em outras instituições financeiras são diversos, contudo, 

esse não pode ser considerado um padrão, visto que a referida análise foi realizada com apenas 

73 cooperados, não sendo uma amostra significativa, considerando a quantidade de associados 

do sistema Sicoob SC/RS.  

Constatou-se, com base nos dados coletados, que a maioria das respostas está ligada a 

processos internos e à política de crédito das cooperativas, fatores que podem ser reestruturados 

e atualizados pela instituição.  

4.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

Diante da importância dada às cooperativas de crédito no Brasil, optou-se por realizar a 

pesquisa quantitativa para auxiliar na resposta ao problema de pesquisa, de modo a conseguir 

apresentar o grau de participação dos associados tomadores de crédito dentro da cooperativa 

em relação à quantidade de associados e ao volume de crédito.  
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Sobre principalidade, é mensurado o volume de crédito para analisar a fidelidade e o 

grau de adesão do associado. Os dois são complementares, porém, principalidade ou percentual 

de participação no crédito do associado é o mais importante – e, inclusive, é o tema principal 

deste trabalho.  

Por meio da pesquisa quantitativa, também se permitiu a realização de uma análise da 

inadimplência das operações de crédito dos associados das cooperativas singulares do sistema 

Sicoob SC/RS, levando em consideração os dados a partir da evolução entre janeiro de 2019, 

junho de 2020 e janeiro de 2022. Para tanto, iniciou-se por uma pesquisa do tipo bibliográfica, 

na qual se apresentou a teoria de base sobre o conceito de análise de crédito, inadimplência, 

cooperativismo, entre outros tópicos que fundamentaram os dados coletados em campo.  

 É importante enfatizar, para melhor compreensão, que, de acordo com Tornquist, 

Gandolfi e Martins (2013), a cooperativa de crédito é a união de pessoas que se reúnem para 

um bem comum, por meio da coletividade e sem objetivo de lucro. Diferente do sistema 

bancário convencional, oferece atendimento diferenciado e baixas taxas de juros, contribuindo 

para fomentar a economia. Somado ao exposto, é também relevante citar a Lei nº 5.764/71 

(BRASIL, 1971), que “[...] define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime 

jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências”.  

Também é interessante destacar que, para Rocha (2013), o Sicoob oferece todos os 

produtos e serviços bancários, porém, de um jeito bem diferente: ele compartilha os resultados 

com os associados e aplica os recursos captados nas próprias comunidades, o que movimenta o 

comércio e a produção, além de criar novas oportunidades de emprego e renda. A partir disso, 

buscou-se, por meio da pesquisa quantitativa, realizar a análise dos dados coletados em campo 

para analisar os motivos pelos quais os associados Sicoob SC/RS têm baixa participação em 

crédito dentro da instituição, buscando recursos em outras instituições financeiras. Para tanto, 

foram criados quatro cenários para facilitar a análise e permitir melhor compreensão acerca do 

objetivo proposto. Tais cenários são: 1) Dados Consolidados do Sistema Sicoob SC/RS; 2) 

Associados Ideais; 3) Associados Perfil Sicoob; e 4) Associados sem Relacionamento. 

O Cenário 1 apresenta os dados integrais de todo o sistema Sicoob SC/RS. Por sua vez, 

o Cenário 2 é constituído por associados que atenderam aos critérios básicos e rigorosos de 

análise de crédito. Já o Cenário 3 é formado pelos associados que compõem o Cenário 2, mas 

com crédito no Sicoob durante o período analisado. Por fim, o Cenário 4 apresenta os 

associados tomadores de crédito no SFN sem relacionamento. Esses quatro cenários estão 

devidamente ilustrados na Figura 4, a seguir. 
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Figura 4 - Distribuição das categorias de associados (cenários) 

 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Por meio da Figura 4, é possível compreender a divisão de associados entre os cenários, 

sendo que a terceira e a quarta categoria são subdivisões da segunda. A segunda categoria, por 

sua vez, constitui-se parte da primeira, levando em consideração apenas os associados que 

atenderam aos critérios de análise de crédito pré-estipulados.  

Os critérios adotados para tornar essa análise possível foram: analisar os fatores que 

influenciam na tomada de decisão dos associados na contratação de crédito; entender o volume 

de associados que tomam crédito no Sicoob em relação aos que tomam crédito em outras 

instituições; entender o percentual de participação que o Sicoob possui no endividamento dos 

seus associados; verificar a inadimplência dos associados das cooperativas do sistema Sicoob 

SC/RS; e fazer o levantamento do percentual de inadimplência das operações de crédito dos 

associados das cooperativas do sistema SC em outras instituições financeiras. 

A proposta de fazer a análise da evolução da quantidade de cooperados tomadores de 

crédito dentro do Sicoob e no SFN, assim como do volume das operações de crédito em saldo 

devedor, teve o intuito de verificar a relação do Sicoob com os seus associados a partir do 

crédito, de modo a entender o grau de adesão e movimentação desses associados com a 

instituição. Sobre a inadimplência, a proposta foi avaliar o comportamento dos associados em 

todo o SFN em relação ao Sicoob SC/RS, mostrando ou não a baixa participação desses 

associados nas cooperativas, pois, independentemente dos fatores que os levaram a movimentar 

dentro ou fora da cooperativa, o associado ser inadimplente já inviabiliza a sua operação.  
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Todos os três critérios anteriormente mencionados foram apresentados em forma de 

evolução: janeiro/19; junho/20; e janeiro/22.  

4.2.1 Análise do Cenário 1: dados integrais do Sistema Sicoob SC/RS 

No Cenário 1, apresentam-se dados e informações referentes às 38 cooperativas, de 

forma consolidada, da Central Sicoob SC/RS, que foram analisadas e compiladas para mostrar 

a característica integral do sistema, sem considerar eventuais distorções.  

4.2.1.1 Evolução dos associados tomadores de crédito de crédito dentro do Sicoob e no SFN 

A partir do exposto, foi possível obter os dados quanto à evolução da quantidade de 

cooperados tomadores de crédito dentro do Sicoob e no SFN, como apresenta a Tabela 7, a 

seguir. 

Tabela 7 - Cooperados tomadores de crédito dentro do Sicoob e no SFN 

Evolução dos associados tomadores de crédito no SFN 

Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

340.422 486.284 717.602 

Evolução dos associados tomadores de crédito no Sicoob 

Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

163.076 221.958 299.045 

Evolução do percentual de tomadores de crédito Sicoob / tomadores de crédito SFN 

Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

47,90% 45.64% 41,67% 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Na Tabela 7, é possível observar que o crescimento da quantidade de cooperados 

tomadores de crédito no SFN de janeiro de 2019 a junho de 2020 é de 42,84%, passando de 

340.422 para 486.284. Já o crescimento de junho de 2020 a janeiro de 2022 foi de 47,56%, 

passando de 486.284 para 717.602. Tal fato evidencia que os tomadores de crédito no SFN, 

associados do Sicoob, crescem de forma relevante. 

Em relação ao crescimento dos tomadores de crédito dentro do Sicoob de janeiro de 

2019 a junho de 2020, constatou-se o percentual de crescimento de 36,10%, passando de 

163.076 para 221.958. De junho de 2020 a janeiro de 2022, houve um crescimento de 34,73%, 

passando de 221.958 para 299.045. O crescimento dos associados Sicoob que são tomadores 

de crédito apenas na instituição em relação ao SFN é menor e decrescente, enquanto do SFN é 

crescente. Esse resultado demonstra que os associados Sicoob estão tomando cada vez mais 

crédito, porém, priorizando outras instituições financeiras. É importante observar que esse 
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resultado se refere apenas à quantidade de associados, e não ao crescimento do volume de 

crédito.  

Trata-se de um resultado que levanta a reflexão quanto aos fatores que levam a isso, tais 

como o número de novos cooperados do sistema, que cresce consideravelmente, por exemplo. 

Assim sendo, é necessária outra reflexão sobre a qualidade dos associados que estão entrando 

no sistema, que inclui a inadimplência.  

Foi também verificada, na Tabela 7, uma comparação entre os dois itens, mostrando 

percentualmente a redução dos tomadores de crédito dentro do Sicoob em relação ao mercado. 

Conforme afirmado anteriormente, tal indicador está reduzindo.  

4.2.1.2 Evolução do volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no 

SFN 

O Cenário 1 esboça acerca das operações de crédito em saldo devedor, sendo este último 

o valor que ainda falta para ser quitado em relação a um determinado crédito, considerando o 

valor total solicitado, acrescido dos juros e demais taxas e tarifas devidamente acordadas por 

meio de contrato. A partir disso, tem-se a seguir, na Tabela 8, os dados referentes à evolução 

do volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN. 

Tabela 8 - Evolução do volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN 

Volume das operações de Crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Volume de Operações de 

Crédito SFN 
R$ 51.788.505.722,24 R$ 71.184.999.124,65 R$ 122.820.434.285,23 

Volume de Operações de 

Crédito Sicoob 
R$   6.251.247.162,80 R$   9.178.960.628,80 R$   18.307.667.850,89 

Percentual de Participação do 

Sicoob no Endividamento do 

Associado 

12,07% 12,89% 14,91% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Em análise à Tabela 8, nota-se um resultado diferente do obtido na Tabela 7, pois, ao 

avaliar a evolução do saldo das operações de crédito dos associados Sicoob dentro da instituição 

em relação ao saldo devedor dos mesmos cooperados em todo o SFN, observa-se um 

crescimento maior. Tal resultado permite evidenciar que o Sistema Sicoob consegue aumentar 

o volume do saldo devedor das operações de crédito com o seu associado, porém, de forma 

concentrada, já que a quantidade de associados não cresce na mesma proporção do valor do 
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endividamento. A pulverização do crédito poderia representar o crescimento tanto na 

quantidade de associados como nos valores tomados.   

Ainda na Tabela 8, é possível verificar o percentual referente ao crescimento do sistema 

Sicoob SC/RS na participação do endividamento dos seus associados, fator relevante devido à 

eficiência e ao relacionamento com o seu público. Outro aspecto refere-se à discrepância entre 

as duas informações, pois o Sicoob tem focado o seu crescimento em operações e associados 

de maior porte, aumentando o seu ticket médio de saldo devedor por associado.   

4.2.1.3 Evolução da inadimplência dentro do Sicoob e no SFN 

Em cooperativas de crédito, assim como em outras instituições financeiras, a 

inadimplência é uma realidade que ocorre em maior ou menor grau. Sobre isso, Santos et al. 

(2020) esclarecem ser a inadimplência, para essas instituições, um dos maiores problemas, pois 

elas dependem dos associados para se manterem no mercado, assim como estes também 

dependem da cooperativa para obterem crédito com taxas justas.  

Considerando a importância de verificar a questão da inadimplência, fez-se um 

levantamento de dados que foi aplicado ao relatório SCR 01 Portabilidade de Crédito. Como 

pode-se observar, a seguir, a Tabela 9 evidencia que é muito semelhante a inadimplência do 

Sicoob em relação ao mercado, demonstrando que a análise de crédito das operações aprovadas 

tem a mesma assertividade do mercado. A principal reflexão é sobre a análise de crédito 

reprovada. Para a análise comparativa, todos os dados foram extraídos do relatório SCR 01 

Portabilidade de Crédito.   

Tabela 9 - Evolução do saldo devedor - valor vencido - operações baixadas para prejuízo 

(continua) 

Evolução do Saldo Devedor - Valor Vencido - Operações baixadas para Prejuízo no SFN 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Saldo Devedor  R$   51.788.505.722,24   R$   71.184.999.124,65   R$   122.820.434.285,23  

Valor Vencido SFN  R$        769.140.857,64   R$        715.884.282,55   R$          640.247.067,10  

Prejuízo  R$     3.481.179.891,16   R$     3.625.946.011,43   R$       2.608.857.804,73  

    

Percentual Valor Vencido SFN 1,49% 1,01% 0,52% 

Percentual Prejuízo SFN 6,72% 5,09% 2,12% 

Total de Inadimplência 8,21% 6,10% 2,65% 
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(conclusão) 

Evolução do Saldo Devedor no Sicoob - Valor Vencido no Sicoob 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Saldo devedor R$ 6.251.247.162,80 R$ 9.178.960.628,80 R$ 18.307.667.850,89 

Valor vencido Sicoob R$      95.976.757,64 R$    114.307.619,77 R$        97.967.425,57 

Percentual valor vencido Sicoob 1,54% 1,25%                   0,54% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Ao analisar a Tabela 9, pode-se verificar a evolução da inadimplência dos associados 

das cooperativas singulares que compõem a central Sicoob SC/RS, no período pré-definido, em 

relação à inadimplência dos cooperados Sicoob em todo o sistema financeiro nacional. Somado 

ao exposto, tem-se a evidência da diferença entre os dois. A elaboração da Tabela 9 somente 

também levou em consideração as operações baixadas para prejuízo do SFN. Interessa explicar 

que o termo “baixada para prejuízo” é aplicado para indicar o reconhecimento de uma dívida 

inteira que passou de, no mínimo, seis meses após o vencimento. Dessa forma, a instituição 

financeira deve reconhecer todo o valor de uma operação com esse atraso como prejuízo. 

A inadimplência por atraso de até seis meses é muito parecida entre o Sicoob e todo o 

sistema financeiro nacional. Mostra que a análise dos associados que têm o seu crédito aprovado 

é tão assertiva quanto o mercado. O que chama a atenção é a baixa inadimplência do SFN, 

mesmo com um volume significativo, demonstrando que o mercado empresta mais e melhor, 

apesar da pequena diferença quanto à inadimplência.  

Como visto na literatura, Tiryaki et al. (2017) afirmaram que várias instituições 

financeiras, entre elas as cooperativas de créditos, são prejudicadas com a inadimplência. 

Partindo dessa premissa, os resultados coletados e compilados permitiram constatar que, com 

base na Tabela 9, é possível verificar a evolução do saldo devedor das operações de crédito, a 

inadimplência e as operações baixadas para prejuízo dos cooperados. Importante citar que a 

inadimplência observada está em conformidade com a média de mercado e, também, do Sicoob.  

Quando se insere o prejuízo, a inadimplência aumenta consideravelmente e acaba 

excedendo o percentual permitido pelo Sicoob, que é de até 5%, conforme Resolução nº 

2.682/99. No último período analisado, a inadimplência já entrou em uma normalidade. Vale 

ressaltar que as operações baixadas para prejuízo, com mais de cinco anos, são excluídas do 

relatório, mediante o Código Civil, artigo 205, que trata da prescrição de dívida, e uma parte 

do excedente ao 5% de inadimplência do que foi apresentado, consequentemente, saiu do 

relatório por essa questão. O mais importante é que o volume de crédito cresce de forma 
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exponencial e, tanto o atraso quanto o prejuízo vão reduzindo com o passar do tempo, 

demonstrando que a carteira se encontra mais saudável com o passar do tempo.  

Considerando haver evolução de saldo devedor, é imperioso enfatizar que a participação 

das cooperativas de crédito no mercado financeiro visa oferecer aos cooperados soluções 

financeiras com taxas mais justas. Para Santos (2015), a cooperativa de crédito dá oportunidade 

ao cooperado de ter suas necessidades atendidas e com resultado positivo, além do fato de a 

sobra ser dividida em partes iguais entre eles.  

Ainda na Tabela 9, é possível perceber, com clareza, a evolução da inadimplência e das 

operações baixadas em prejuízo dos cooperados do Sistema Sicoob em outras instituições, com 

índices dentro da média de mercado, apontando para sua importância dentro da própria 

instituição. Como se nota, em janeiro de 2022, a soma entre a inadimplência e o prejuízo das 

operações é igual a 2,65%, entendendo que, mesmo com todas as operações inadimplentes, 

ainda se tem um índice compatível com o mercado.  

A Tabela 9 também apresenta outra reflexão relevante, de que, se o sistema tivesse 

assumido todo esse risco, possivelmente estaria desenquadrado no começo de 2019, conforme 

os próprios critérios e o mercado. Diante disso, fez-se necessária a construção de cenários mais 

conservadores, dentro de critérios de análise de crédito, conforme amostra, para questionar a 

eficiência ou não da análise de crédito do sistema Sicoob SC/RS.    

4.2.2 Análise do Cenário 2: “Associados Ideais” 

O grupo de “Associados Ideais” foi criado com a finalidade de aplicar alguns critérios 

simples e reconhecidos por todas as cooperativas, conforme a amostra da pesquisa quantitativa, 

para, dessa forma, analisar os indicadores a seguir e mostrar tanto a participação em crédito 

quanto a inadimplência desses associados. Para esta pesquisa, criou-se a denominação 

“Associados Ideais” com o intuito de apresentar um perfil de associados que atendem aos 

critérios estipulados de análise de crédito e, portanto, assim chamados para potencialização de 

novas operações. O cenário existe para refutar ou não a ideia de que a participação no crédito 

dos associados é baixa por questões específicas, como, por exemplo, inadimplência, má 

qualidade, baixo volume, submodalidades inexistentes no sistema, dentre outros fatores, pois, 

a partir da criação de um grupo ideal, e, principalmente, se esse grupo não exceder os critérios 

de análise de crédito, fica difícil sustentar qualquer argumento contrário à baixa participação.  
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4.2.2.1 Evolução dos associados tomadores de crédito de crédito dentro do Sicoob e no SFN 

Por meio da análise das informações que constituíram o Cenário 2, foi possível observar 

a evolução da quantidade de cooperados tomadores de crédito dentro do Sicoob e no SFN, tal 

como ilustra a Tabela 10, a seguir. 

Tabela 10 - Cooperados tomadores de crédito dentro do Sicoob e no SFN 

Associados do grupo 

“Associados Ideais” 

Total de associados 

tomadores de crédito 

Percentual de  

“Associados Ideais” 

171.104 340.422 50,26% 
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Por meio da Tabela 10, constata-se que aproximadamente um a cada dois associados 

tomadores de crédito atendem aos critérios pré-estipulados de análise. A apresentação desse 

item não se deu em forma de evolução pelo formato de trabalho definido, mas sim, por um 

grupo que atende a alguns critérios específicos por meio do acompanhamento de todos esses 

associados durante os três anos da análise. A inserção de um ou mais cooperados poderia 

comprometer a análise. Assim, fica como sugestão a possibilidade de acompanhamento, por 

parte das cooperativas, com base nos critérios de análise de crédito de cada uma, no intuito de 

entender a qualidade na captação de novos associados.  

4.2.2.2 Evolução do volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no 

SFN 

Ao observar a próxima tabela, constata-se que o sistema Sicoob tem aumentado a 

sua participação no endividamento dos próprios associados do Cenário 2, denominado 

“Associados Ideais”. Isso demonstra que o Sicoob tem crescido entre associados que atendem 

às regras básicas de análise de crédito, fato que permite evidenciar o uso de um modelo 

conservador pela maioria das cooperativas. Esse indicador é importante e mostra que, mesmo 

em uma curva crescente, o sistema ainda precisa fazer mudanças e adaptações no que diz 

respeito à fidelização de seus associados. Nesse sentido, tem-se, na Tabela 11, a seguir, a 

evolução do volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN. 
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Tabela 11 - Volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN 

Volume das operações de Crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Volume Operações de Crédito SFN R$ 12.230.485.462,21 R$ 13.810.296.422,98 R$ 19.220.654.233,36 

Volume Operações de Crédito Sicoob R$   3.422.731.916,38 R$   3.990.989.452,42 R$   6.156.629.162,72 

Percentual de Participação do Sicoob 

no Endividamento do Associado 
27,99% 28,90% 32,03% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Constata-se que o crescimento de janeiro de 2019 a junho de 2020 foi pouco 

representativo em relação às informações consolidadas, tanto no Sicoob quanto no SFN, mesmo 

com uma demanda crescente. Tal resultado permite constatar que os critérios adotados foram 

rigorosos e que a pandemia também pode ter afetado os resultados, fazendo com que alguns 

associados ultrapassassem os critérios básicos de análise de crédito. Outro fator é a 

possibilidade de ter sido adotada uma cautela maior para a concessão de crédito por parte de 

todo o sistema financeiro, haja vista que, mesmo com o cenário de pandemia, notou-se que a 

inadimplência de médio prazo de toda a amostragem reduziu nesse período.  

Tal resultado demonstra o quanto o cooperado tem de crédito dentro do sistema Sicoob, 

comparado com o total que ele possui no SFN. No último mês, quando o sistema alcançou o 

seu maior índice, a cada R$ 100,00 que o associado do grupo “Associados Ideais” tinha de 

crédito tomado em todo sistema financeiro, apenas R$ 32,03 era dentro da cooperativa, 

lembrando que quando se insere toda a base de tomadores de cooperativa, e não somente um 

grupo específico, esse índice não ultrapassa 15%.  

4.2.2.3 Evolução da inadimplência dentro do Sicoob e no SFN 

As instituições financeiras estão suscetíveis a serem impactadas com a inadimplência e, 

no caso das cooperativas de crédito, Santos et al. (2020) apontam ser a inadimplência um dos 

maiores problemas para seu crescimento e sua manutenção no mercado, pois elas dependem 

dos associados. Com base nesse contexto, elaborou-se a Tabela 12, a seguir, a qual apresenta a 

inadimplência com até seis meses, do SFN e do Sicoob. 

A partir dos dados coletados, nota-se que, para os inadimplentes, o sistema Sicoob tem 

um índice menor que o SFN, evidenciando ser um pouco mais eficiente quanto à análise de 

crédito para esses associados, conseguindo emprestar um pouco mais do que no Cenário 1. Essa 

informação demonstra que o sistema Sicoob consegue trabalhar melhor com esse perfil de 
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associados e que esses critérios são usados com frequência, porém, poderia ser mais bem 

explorado pelo próprio sistema. 

Tabela 12 - Associados ideais SFN e Sicoob 

Grupo 1: "Associados Ideais" – SFN 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Saldo Devedor  R$ 12.230.485.462,21   R$ 13.810.296.422,98   R$ 19.220.654.233,36  

Valor Vencido SFN  R$              -     R$      127.543.269,96   R$        86.842.902,46  

Percentual Valor Vencido SFN 0,00% 0,92% 0,45% 

Grupo 1: "Associados Ideais" – SICOOB 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Saldo Devedor  R$   3.422.731.916,38   R$ 3.990.989.452,42   R$ 6.156.629.162,72  

Valor Vencido Sicoob  R$              -     R$      28.541.012,62   R$      18.669.709,00  

Percentual Valor Vencido Sicoob 0,00% 0,72% 0,30% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Ao observar a Tabela 12, entende-se a evolução do saldo devedor, a inadimplência por 

atraso e o percentual que a inadimplência representa em relação ao saldo devedor. Para esse 

cenário, não foi possível demonstrar a informação do volume das operações baixadas para 

prejuízo, já que, além de apresentar somente as informações do SFN, o relatório analisado não 

demonstrava essa informação dentro do próprio sistema. A inclusão de outro relatório interno 

para suprir essa informação poderia gerar distorções na análise – que utilizou o mesmo banco 

de dados com as mesmas métricas para toda a análise.  

4.2.3 Análise do Cenário 3: Associados Perfil Sicoob 

A partir dos dados coletados, que constituíram o Cenário 3, pode-se observar os 

“Associados Perfil Sicoob”, caracterizados como aqueles com saldo de operações de crédito 

ativo em qualquer período da análise, ou seja, que passaram os dois primeiros anos sem 

endividamento no Sicoob, mas, no último ano, realizaram qualquer tipo operação de crédito 

dentro da instituição. Independentemente de o associado ter ou não operações de crédito em 

outras instituições financeiras, caso possuísse saldo ativo dentro do Sicoob, já fora incluído 

nesse grupo, cuja criação tem a importância de demonstrar a análise dos indicadores de um 

grupo que já possui crédito no Sicoob SC/RS, ou seja, em que os associados já passaram por 

critérios de análise de crédito e possuíam relacionamento com a instituição. 
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4.2.3.1 Evolução dos associados tomadores de crédito de crédito dentro do Sicoob e no SFN 

A seguir, a Tabela 13 mostra a quantidade de cooperados tomadores de crédito dentro 

do Sicoob e no SFN. Foi elaborada com base na análise e observação até o final do período.  

Tabela 13 - Cooperados tomadores de crédito dentro do Sicoob e no SFN 

Associados do grupo 

“Associados Perfil Sicoob” 

Total de associados tomadores 

de crédito 

Percentual de “Associados Perfil 

Sicoob” 

121.530 340.422 35,70% 

Associados do grupo 

“Associados Perfil Sicoob” 

Associados do grupo 

“Associados Ideais” 

Percentual de  

“Associados Perfil Sicoob” 

121.530 171.104 71,03% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Constata-se que, ao comparar-se o total de associados tomadores de crédito desse grupo 

(Associados Perfil Sicoob) em relação ao total do Cenário 1 (consolidado), o percentual é de 

35,70%. E, ao comparar-se o total de associados tomadores de crédito do grupo “Associados 

Perfil Sicoob” em relação ao grupo “Associados Ideais”, o percentual chega a 71,03%. Tais 

resultados permitem verificar que, no Cenário 2, 71,03% associados tomam crédito no Sicoob 

e 28,97% somente em outras instituições. A partir dessa análise, entende-se que, dentro de um 

perfil ideal para análise de crédito, o Sicoob desempenha um bom papel, emprestando para a 

grande maioria de seus associados, apesar de que quase 30% dos associados dentro de um grupo 

ideal ainda não possuem nenhum relacionamento em crédito com a instituição, fato que será 

aprofundado no próximo cenário.      

4.2.3.2 Evolução do volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no 

SFN 

Em análise do valor, nota-se, por meio da Tabela 14, a seguir, que o valor que os 

associados possuem dentro da instituição em relação ao total de endividamento é baixo, 

começando com 35,15% em 2019 e chegando a 37,56% em 2022. 
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Tabela 14 - Volume das operações de crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN 

Volume das operações de Crédito em saldo devedor dentro do Sicoob e no SFN 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Volume Operações de Crédito SFN R$  9.736.940.433,31   R$ 11.484.194.612,63   R$ 16.391.044.775,79  

Volume Operações de Crédito 

Sicoob  

R$  3.422.731.916,38   R$   3.990.989.452,42   R$   6.156.629.162,72  

Percentual de Participação do Sicoob 

no Endividamento do Associado 

35,15% 34,75% 37,56% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Nota-se que o associado Sicoob, dentro de um perfil mínimo exigido para análise de 

crédito, possui alguma operação ativa dentro da instituição, entretanto, a maior parte do seu 

endividamento ainda se encontra em outras instituições.   

4.2.3.3 Evolução da inadimplência dentro do Sicoob e no SFN 

As cooperativas de crédito, assim como as demais instituições financeiras, são afetadas 

pela questão da inadimplência. Sobre isso, Tiryaki et al. (2017) sinalizam que as cooperativas 

de crédito têm impactos negativos quando isso ocorre, pois elas dependem do recebimento dos 

cooperados na data esperada para se manterem ativas no mercado. Nesse sentido, levantaram-

se dados que permitiram construir a Tabela 15, na qual constam os associados ideais SFN e 

Sicoob. 

Tabela 15 - Associados ideais SFN e Sicoob 

Grupo 1.1: "Associados Perfil Sicoob" - SFN  

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Saldo Devedor  R$ 9.736.940.433,31   R$ 11.484.194.612,63   R$ 16.391.044.775,79  

Valor Vencido SFN  R$               -     R$      104.096.129,39   R$        75.441.577,51  

Percentual de Inadimplência 0,00% 0,91% 0,46% 

Grupo 1.1: "Associados Perfil Sicoob" – SICOOB 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Saldo Devedor  R$ 3.422.731.916,38   R$  3.990.989.452,42   R$ 6.156.629.162,72  

Valor Vencido Sicoob  R$               -     R$       28.541.012,62   R$      18.669.709,00  

Percentual Valor Vencido Sicoob 0,00% 0,72% 0,30% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Observa-se que a inadimplência entre o Sicoob e todo o SFN é semelhante e possui 

baixa representatividade em relação ao total da carteira. Esse resultado permite evidenciar que 

esse grupo apresenta um risco baixo para todo o sistema, assim como verificar também que a 

inadimplência do Sicoob é um pouco menor que no SFN. 
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A Tabela 15 também não possui a informação das operações baixadas para prejuízo, 

pois, além de apresentar somente as informações do SFN, o relatório analisado não demonstrava 

essa informação dentro do próprio sistema. A inclusão de outro relatório poderia gerar 

distorções na análise que utilizou o mesmo banco de dados com as mesmas métricas.  

4.2.4 Análise do Cenário 4: Associados sem Relacionamento 

No Cenário 4, nota-se a apresentação dos dados dos associados sem relacionamento, 

pois, ao analisá-los, constatou-se que eles apenas possuíam operações de crédito em outras 

instituições, e não no Sicoob. Com esses dados, é possível compreender que, possivelmente, 

parte desse grupo nunca solicitou crédito no Sicoob, buscando-o diretamente em outras 

instituições. Associados que tiveram qualquer operação de crédito e de qualquer valor durante 

o período analisado foram migrados para o grupo anterior, de “Associados Perfil Sicoob”. A 

seguir, a Tabela 16 ilustra os cooperados tomadores de crédito no SFN. 

Tabela 16 - Cooperados tomadores de crédito no SFN 

Associados do grupo 

“Associados sem 

Relacionamento” 

Total de associados 

tomadores de crédito 

Percentual de  

“Associados sem 

Relacionamento” 

49.574 340.422 14,56% 

Associados do grupo 

“Associados sem 

Relacionamento” 

Associados do grupo 

“Associados Ideais” 

Percentual de  

“Associados sem 

Relacionamento” 

49.574 171.104 28,97% 
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Ainda conforme a Tabela 16, nota-se a representatividade do Cenário 4, constituído por 

associados sem relacionamento, tanto em relação ao total de associados tomadores (Cenário 1) 

quanto no que se refere ao total de “Associados Ideais” (Cenário 2). É possível perceber que 

quase 30% dos associados Sicoob que possuem crédito e atendem aos critérios básicos 

estipulados só possuem crédito em outras instituições, ou seja, um a cada três associados dentro 

de um grupo ideal de associados escolhe outra instituição para fazer suas operações, e não o 

Sicoob. O referido resultado permite constatar um volume considerável de associados que 

atendem aos critérios de análise de crédito e são tomadores, embora não possuam nenhuma 

operação na cooperativa. Tal fato pode ser justificado pelo conservadorismo ou pela falta de 

apetite por parte de algumas cooperativas, levando à baixa participação em crédito pelos 

associados.    
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4.2.4.1 Evolução do volume das operações de crédito em saldo devedor no SFN 

A seguir, a Tabela 17 mostra o volume de crédito de junho de 2019, permitindo notar 

que, para esse grupo, houve uma pequena redução, porém, em janeiro de 2022, voltou a crescer. 

Tal resultado permite perceber que o endividamento desse grupo de associados caiu durante um 

determinado período e depois voltou a crescer. 

Tabela 17 - Operações de crédito em saldo devedor no SFN 

Volume das operações de Crédito em saldo devedor no SFN 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Volume Operações de Crédito SFN R$ 2.493.545.028,90 R$ 2.326.101.810,35 R$ 2.829.609.457,57 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Nota-se ainda o volume de crédito em que o Sicoob não tem nenhuma participação. Faz-

se importante observar que a referida Tabela 17 apresenta apenas a evolução das operações de 

crédito do SFN, já que esse grupo não possui crédito ativo no Sicoob.  

4.2.4.2 Evolução da inadimplência dentro do Sicoob e no SFN 

A partir dos dados coletados, pode-se observar que a evolução da inadimplência desse 

grupo, inclusive levando em consideração as operações baixadas para prejuízo, é muito baixa. 

Esse fato evidencia a pouca participação do Sicoob no endividamento de associados 

adimplentes, como mostra, a seguir, a Tabela 18. 

Tabela 18 - Associados sem relacionamento - SFN 

Grupo 1.2: "Associados sem Relacionamento" - SFN 

Descrição Janeiro/2019 Junho/2020 Janeiro/2022 

Saldo Devedor  R$ 2.493.545.028,90   R$ 2.326.101.810,35   R$ 2.829.609.457,57  

Valor Vencido SFN  R$                 -     R$      23.447.140,57   R$      11.401.324,95  

Prejuízo  R$                 -     R$      13.019.673,82   R$      35.920.876,13  

Percentual Valor Vencido SFN   1,01% 0,40% 

Percentual Prejuízo SFN   0,56% 1,27% 

Total de Inadimplência   1,57% 1,67% 

Fonte: elaborada pelo autor com base em dados da pesquisa. 

Considerando o exposto na Tabela 18, pode-se enfatizar quanto à possibilidade de 

melhorar a eficiência da cooperativa, tendo em vista que a grande maioria das cooperativas 

possui liquidez suficiente para essas operações e, inclusive, precisa disso para melhorar a 

eficiência, embora não consiga operar com esse público. Esse resultado demonstra que, dentro 
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do quadro social da cooperativa, em atendimento aos critérios básicos de análise de crédito, 

existem vários associados adimplentes, afirmativa esta obtida por meio de um acompanhamento 

durante três anos, de associados que não operam com a cooperativa.  

Ao término desta pesquisa, pretende-se apresentar às cooperativas a relação desses 

associados, de modo que elas passem a melhor compreender e conhecer os motivos pelos quais 

eles não operam dentro da instituição, dado ao número de vantagens em relação a outras 

instituições financeiras. Uma vez solicitado o crédito e este ter sido reprovado, fica evidente 

que a responsabilidade da não movimentação é da cooperativa. Por isso, é importante entender 

os critérios de análise de crédito que inviabilizaram a proposta e se é possível reestruturá-los. 

Sobre os associados que não solicitaram crédito, cabe um contato no sentido de entender o 

motivo, assim como buscar formas de trazê-lo. A mesma sugestão aplica-se ao grupo de 

“Associados Ideais” mediante o crédito tomado em outras instituições.    

4.3 PROJEÇÃO DE RESULTADO COM VOLUME IDEAL DE PARTICIPAÇÃO 

Com base nos resultados coletados por meio da pesquisa qualiquantitativa, foi possível 

constatar que a eficiência das cooperativas da central Sicoob SC/RS poderia ser melhor se os 

associados movimentassem mais e tivessem a cooperativa como sua principal instituição 

financeira, considerando as vantagens e os benefícios de ser associado. Além do exposto, é 

preciso enfatizar sobre a importância que as cooperativas apresentam para o desenvolvimento 

socioeconômico regional. Assim, caso esse recurso fosse movimentado dentro do Sicoob 

SC/RS, além dos próprios associados, toda a comunidade seria beneficiada.  

Questão a ser considerada é caso o sistema Sicoob SC/RS apresentasse um resultado de 

51% das operações de crédito do grupo “Associados Ideais” em janeiro de 2022 migradas para 

dentro da instituição. Para tanto, realizou-se uma projeção a esse respeito – cooperativa por 

cooperativa – para verificar qual seria o resultado caso o Sicoob fosse a principal instituição 

financeira desse grupo específico. A ideia de desenvolver essa projeção ocorreu no intuito de 

verificar qual seria o resultado médio mensal. Para tanto, consideraram-se as operações 

vencidas e baixadas para prejuízo, como inadimplência, do mesmo período, partindo do 

pressuposto de que a cooperativa não receberia esses valores. Assim, tem-se: 

A 1ª coluna apresentada na Figura 1 (Apêndice B) trata das cooperativas, classificadas 

por um código aleatório.  

A 2ª coluna representa o total de operações de crédito que os associados de cada 

cooperativa possuíam no SFN, incluindo aquelas dentro do Sicoob SC/RS.  
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A 3ª coluna representa o total de operações de crédito que os associados de cada 

cooperativa possuíam apenas no Sicoob SC/RS.  

A 4ª coluna demonstra o percentual que as operações de crédito dentro do Sicoob 

representavam em relação ao volume total tomado pelos associados da instituição.  

A 5ª coluna mostra o valor necessário para que cada cooperativa chegue a 51% do 

endividamento de seus associados (para a realização do cálculo, foi obtido o valor no SFN, 

aplicado 51% e subtraído o valor que já havia dentro da cooperativa).  

A 6ª coluna demonstra um indicador chamado “Percentual de Utilização da Curva de 

Equilíbrio”, que representa o percentual que a cooperativa está fazendo de operações de crédito 

em relação ao total disponível para emprestar. Caso o resultado seja 0%, entende-se que tudo o 

que a cooperativa possui de disponibilidade pode ser emprestado, pois, por não ter nenhuma 

operação, não faz uso do recurso que tem disponível. Por outro lado, se for 100%, a cooperativa 

estará disponibilizando para empréstimo 100% do que possui, não mantendo nenhuma margem 

para negociar, embora possa se fazer uma operação de redesconto junto à central, fato que 

possibilitaria, por tempo determinado, novas operações.  

A 7ª coluna representa o valor total da curva de liquidez, ou seja, o valor total que a 

cooperativa possui para emprestar.  

A 8ª coluna representa o valor que ainda está disponível para ser utilizado, ou seja, a 

liquidez que a cooperativa possui para novas operações de crédito.  

A 9ª coluna representa o valor sugerido para emprestar, respeitando a liquidez, conforme 

coluna anterior e deixando um “colchão de liquidez” de 10% do total de recursos disponíveis 

em relação à sétima coluna.  

A 10ª coluna representa o “colhão de liquidez”, que é o valor de segurança sugerido 

para que a cooperativa não fique desenquadrada. Foram deixados 10% de margem, a título de 

sugestão. Percebe-se que algumas cooperativas já excederam o limite e, nesses casos, por isso, 

o valor foi mantido da mesma forma como foi encontrado.  

A 11ª coluna representa a inadimplência média do grupo “Associados Ideais” durante o 

período da análise.  

A 12ª coluna representa o valor total emprestado, conforme a nona coluna, porém, já 

com o valor da inadimplência deduzido, como se as cooperativas não fossem recebê-lo.  

A 13ª coluna representa a taxa média de cada cooperativa de crédito em janeiro de 2022. 

Utilizou-se essa coluna com o intuito de aplicar o valor da coluna anterior a essa taxa e chegar 

a um resultado médio mensal, algo que será apresentado na última coluna da tabela.  
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A tabela foi construída por ordem decrescente a partir da nona coluna, colocando as 

cooperativas com maior disponibilidade em primeiro lugar. 

Essas centrais têm o objetivo de organizar os serviços financeiros e assistenciais das 

cooperativas filiadas, em comum acordo e em maior escala, de modo a integrar e orientar as 

atividades por elas realizadas, auxiliando, inclusive, para facilitar o uso recíproco dos serviços. 

Além de serem as responsáveis por supervisionar as singulares, também é o intermédio que a 

cooperativa tem quando precisa de valor para emprestar ao seu cooperado, mas não tem em 

caixa tal disponibilidade. Assim, solicita a outra cooperativa o complemento financeiro e, 

assim, pode fazer o empréstimo solicitado pelo cooperado. Entende-se, portanto, a utilização 

da prerrogativa da central em fazer a centralização financeira, enviando recursos para a 

cooperativa com limite de liquidez estourado, a ter possibilidade de realizar mais operações, 

em atendimento à demanda dos cooperados dentro do perfil.  

A partir do exposto, constata-se que o resultado médio mensal dessas operações de 

crédito poderia chegar a um valor de R$ 27.969.408,88 a mais para todo o sistema se elas 

fossem aprovadas, levando em consideração a possibilidade de ocorrerem variações entre uma 

cooperativa e outra. A entrada desse valor seria um fator que proporcionaria melhora na 

eficiência das cooperativas, contribuiria para aumentar o poder de alcance de atendimento nas 

comunidades de atuação e, consequentemente, o resultado socioeconômico gerado por essas 

cooperativas, assim como a participação das sobras pelos cooperados.  

Nota-se a importância de as cooperativas manterem uma margem de liquidez, de 

recursos livres, com a finalidade de evitar que ocorra o desenquadramento. Tal análise permite 

pressupor que os valores sugeridos, apesar de possíveis, poderiam ir contra a regra de liquidez 

desejada por cada cooperativa. Para isso, definiu-se uma margem de 10% para “colchão de 

liquidez”, preservando a cooperativa do desenquadramento. 

Para viabilizar esse resultado, as cooperativas dependem de vários outros fatores de 

gestão, além da política de crédito. Por isso, destaca-se o fato de essa simulação ser apenas 

realizada a fim de criar um cenário para mensuração da possibilidade de geração de resultado e 

melhoria na eficiência das cooperativas do Sicoob SC/RS. 

Ainda, a projeção realizada não garante a aplicabilidade, haja vista que as variáveis de 

inadimplência e outros fatores podem mudar e, consequentemente, alterar o resultado gerado. 

Outro fator a ser sinalizado refere-se ao resultado gerado, que se trata de uma média mensal e 

que, se ninguém liquidasse a operação e nenhuma outra variável mudasse, o resultado 

aconteceria por mais meses durante o período médio das operações. Como o valor das 
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operações desse grupo está crescendo, pressupõe-se que o resultado final com esse grupo 

poderia ser maior do que já é gerado.   
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5 CONCLUSÃO 

Este estudo teve como objetivo analisar os motivos pelos quais os associados de 

cooperativas de crédito têm baixa participação em crédito dentro da instituição, buscando 

recursos em outras instituições financeiras. Para tanto, explicitou-se, inicialmente, que as 

cooperativas de crédito contribuem para o crescimento econômico e social das regiões, pois 

promovem a inclusão financeira, fomentando e injetando recursos na economia local, por meio 

de seus cooperados e de seu resultado acumulado; emprestando dinheiro com taxas mais justas; 

empregando pessoas da cidade e possibilitando atividades sociais. Além disso, promovem o 

incentivo e a fomentação da economia local, oferecendo a seus cooperados soluções financeiras 

para a aquisição de bens e serviços.   

Com base na literatura consultada, pode-se observar que as cooperativas são associações 

criadas com a finalidade de oferecerem soluções financeiras para seus cooperados. De um modo 

geral, elas são o resultado da união de pessoas, chamadas “associadas”, que, por meio da ajuda 

mútua, conseguem oferecer serviços de crédito mais acessível e menos burocrático. Além disso, 

são associações sem fins lucrativos. Quanto às vantagens apresentadas, as cooperativas de 

crédito oferecem a possibilidade de o cooperado ter maior proximidade com a instituição 

financeira, bem como maior liberdade de negociação e, ainda, participação nos resultados, 

denominado internamente como sobras. 

Notou-se, ao longo do estudo, que o associado não é tratado apenas como cliente, e sim, 

como um membro que faz parte do negócio e do processo de decisão. Entretanto, há fatores 

críticos de sucesso na definição do modelo de concessão de crédito para cooperativas de crédito, 

os quais podem ou não levar os cooperados à inadimplência. Considerando o estudo realizado, 

levantou-se como fatores críticos de sucesso nas cooperativas de crédito algumas variáveis já 

apontadas na literatura, quais sejam: a taxa de juros, que é muito atraente; a oferta de crédito; e 

a distribuição de sobras.  

Por conseguinte, em atendimento aos objetivos específicos propostos neste estudo, o 

primeiro foi analisar os fatores que influenciam na tomada de decisão dos associados na 

contratação de crédito, o qual permitiu identificar que a maioria dos associados que tomam 

crédito em outras instituições demonstrou problemas relacionados a processos internos e à 

política de crédito. Tais fatores podem ser reestruturados, caso haja interesse por parte da 

cooperativa, respeitando critérios legais e de governança.    

O segundo objetivo específico foi entender o volume de associados que tomam crédito 

em cooperativas em relação aos que tomam crédito em outras instituições. A partir desse 
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indicador, foi possível perceber que pouco mais de 41% dos associados do sistema Sicoob 

SC/RS, objeto de estudo, possuíam crédito dentro da instituição, porém, o volume desse crédito 

não chegava a 15% do total do endividamento desses associados. Dessa forma, os resultados 

reforçaram a importância da criação dos quatro cenários analíticos, que foram utilizados para 

sustentar toda a análise quantitativa. 

O terceiro objetivo específico foi entender o percentual de participação que as 

cooperativas possuem no endividamento dos seus associados, que, conforme já mencionado, 

não chegava a 15% do volume de crédito. A partir disso, constatou-se que, mesmo em um 

cenário mais conservador, em que os associados possuíam crédito dentro da instituição, o 

sistema Sicoob SC/RS ainda apresentava baixa participação no volume de crédito, algo que não 

ultrapassava 40%. Além disso, observaram-se vários associados que não possuíam crédito na 

cooperativa, mesmo atendendo a critérios iniciais de análise de crédito, o que demonstra a 

ineficiência das cooperativas em atender o seu público e, ao mesmo tempo, muitas 

oportunidades de fidelizar os associados e potencializar seu resultado. Porém, para avaliar se 

esses associados representavam oportunidade por meio da avaliação dos critérios de análise de 

crédito, elaboraram-se dois objetivos específicos, usando os mesmos cenários e o formato de 

evolução do indicador para todos eles, entendo a inadimplência dentro e fora da instituição, por 

cada cenário.    

O quarto objetivo específico foi verificar a inadimplência dos associados das 

cooperativas de crédito. Em atendimento a esse objetivo, constatou-se que a inadimplência 

observada na instituição em estudo está em conformidade com a média de mercado em todos 

os cenários a partir de janeiro de 2022, sinalizando para positivas oportunidades nesse contexto. 

Ao aplicar os demais cenários, a inadimplência ficou menor e dentro da média das cooperativas 

da central Sicoob SC/RS. Também em relação a esse objetivo, o estudo mostrou que, em todos 

os cenários, a inadimplência era praticamente a mesma em todo o período, demonstrando que, 

caso as cooperativas fizessem essas operações, o risco não seria diferente do que já existe e de 

parâmetros estipulados pelo mercado e internamente. Para entender um pouco mais sobre essa 

oportunidade, realizou-se uma projeção de apenas um mês do resultado que o sistema teria caso 

51% das operações de crédito dos associados do grupo “Associados Ideais”, que passam pelos 

critérios de análise de crédito, fossem realizadas dentro da instituição, respeitando critérios de 

liquidez e deduzindo a inadimplência do grupo. Desse modo, o resultado chegaria a quase R$ 

28.000.000 mensais para todo o sistema Sicoob SC/RS.  

Considerando a pesquisa de campo realizada e em resposta ao problema levantado neste 

estudo, constatou-se, portanto, que o associado Sicoob SC/RS tem baixa participação dentro da 
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instituição devido a diversos fatores, sejam eles internos, que dizem respeito à política e ao 

modelo de trabalho das cooperativas, sejam eles externos, pelo desejo dos associados.  

Os fatores externos estão ligados à agressividade e à velocidade dos concorrentes, o que 

pode ser visto nas respostas dos associados, como “ninguém me procurou”; “não sabia que o 

Sicoob emprestava”; “a outra instituição me procurou primeiro”; “facilidade encontrada em 

outras instituições”; “excesso de documentos exigidos”; “exigência de garantias ou avalistas”, 

entre outras. 

Os fatores internos são: risco de inadimplência; falta de agressividade por parte da 

Sicoob em relação à oferta; após a análise de crédito, este não foi aprovado; taxa maior que o 

mercado; demora na análise e concessão do empréstimo; limite concedido era inadequado; etc. 

São fatores que podem ser de cunho interno ou externo à instituição.  

Por fim, a projeção realizada também foi de significativa relevância a este estudo, haja 

vista que apresentou o comportamento dos cooperados Sicoob SC/RS, pois percebeu-se que, 

caso as operações analisadas fossem aprovadas pelas cooperativas, respeitando sua liquidez, o 

resultado alcançado seria positivo, já considerando a inadimplência de R$ 28 milhões para o 

sistema inteiro. Tal resultado promoveria melhora no grau de eficiência das cooperativas e 

somaria mais recursos na praça, como disponibilidade e sobras.  

Para as cooperativas, fica como sugestão o aprofundamento da pesquisa por 

cooperativa, com o objetivo de identificar os problemas específicos e buscar medidas 

corretivas, dentro de processos que respeitem a legalidade e a governança dessas cooperativas. 

Como sugestão acadêmica, fica a proposta de trabalhos futuros a respeito do tema em 

tela, por meio de uma abordagem mais profunda, servindo de incentivo para as comunidades 

civil e acadêmica. Junto a isso, propõe-se a realização de outros estudos em cooperativas de 

crédito em outros sistemas e, até mesmo, de outras centrais do Sicoob, para validação e 

aprofundamento no tema. Somado a isso, àqueles alunos que desejam aprofundar-se no tema, 

sugere-se que realizem um trabalho direcionado a identificar os critérios de análise de crédito 

utilizados para o grupo adimplente realizado neste estudo, de uma ou mais cooperativas, com 

o objetivo de entender o que levou à reprovação daqueles associados e sugerir adequações na 

política de crédito.  

Outra sugestão é a criação de um indicador de taxa de conversão de crédito para as 

cooperativas de crédito, com a finalidade de avaliar seu grau de conservadorismo de crédito. A 

criação desses cenários analíticos dentro das cooperativas torna-se relevante em estudos com o 

tema aqui exposto para o acompanhamento e a avaliação dos indicadores dessa pesquisa, 

separadamente. Ainda, outra recomendação é que as cooperativas possam acompanhar o 
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comportamento perante o crédito no mercado, dos associados que tiveram crédito reprovado 

pelas cooperativas de crédito onde são associados, com o objetivo de reavaliar sua proposta e 

tentar buscá-lo para a instituição, caso esse não seja inadimplente e possa trazer oportunidades. 

Por último, fica como sugestão a aplicação de uma pesquisa qualitativa direcionada aos cenários 

criados por essa pesquisa, a fim de atender os fatores de forma mais direcionada e buscar a 

solução.  

Como limitação a este estudo, observou-se a escassez da literatura nacional e 

internacional a respeito dos motivos pelos quais os associados de cooperativas de crédito têm 

baixa participação em crédito dentro da instituição em que são associados, levando-os a solicitar 

recursos em outras instituições financeiras. Outra limitação foi o fato de o pesquisador 

conseguir acesso às informações e à coleta de dados apenas na central Sistema Sicoob SC/RS. 

Somado ao exposto, esta pesquisa deparou-se com a possibilidade de acesso apenas ao Sistema 

Sicoob SC/RS, não conseguindo acesso a dados de outras cooperativas de crédito no Brasil ou 

no mundo, o que restringiu a análise somente a um sistema de cooperativa de crédito. Portanto, 

nesta pesquisa, testou-se apenas o caso específico do Sistema Sicoob. Desse modo, neste 

estudo, analisaram-se 38 cooperativas singulares da central Sicoob SC/RS, de forma integral, 

sem nenhum ajuste ou descarte de informações.  
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APÊNDICE A – Questionário 

Estou realizando uma pesquisa para analisar os motivos pelos quais os associados 

do Sicoob SC/RS têm baixa participação em crédito dentro da instituição, buscando recursos 

em outras instituições financeiras. Essa pesquisa integra a Dissertação de Mestrado do 

mestrando Renato Lima Alves Silveira Campos pela Fundação Getúlio Vargas e gostaria de 

contar com a sua participação e colaboração.  

 

Instruções 

 

• Seja sincero nas suas respostas. 

• Não precisa se identificar. 

• A entrevista é anônima e os dados serão considerados confidenciais. 

 

Questões 

 

1 - Você é associado de alguma cooperativa Sicoob? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei responder 

 

2 - Você tem conta em outra instituição financeira (banco ou cooperativa de crédito)? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei responder 

 

3 - Você possui operação de crédito ativa no Sicoob? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei responder 

 

4 - Você já possuiu alguma operação de crédito no Sicoob anteriormente? 

(     ) Sim 

(     ) Não 
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(     ) Não sei responder 

 

5 - Você possui alguma operação de crédito ativa em outras instituições financeiras? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei responder 

 

6 - Você já possuiu alguma operação de crédito em outras instituições financeiras 

anteriormente? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei responder 

 

7 - Por que você possui crédito em outras instituições e não no Sicoob? (Marque uma ou mais 

opções. Caso você não encontre a opção adequada ou queira inserir um novo item, favor utilizar 

o último campo). 

(     ) Crédito não foi aprovado 

(     ) Taxa maior que o mercado 

(     ) Demora na análise e concessão do empréstimo 

(     ) O limite concedido era inadequado 

(     ) Ninguém me procurou 

(     ) Não sabia que o Sicoob emprestava 

(     ) A outra instituição me procurou primeiro 

(     ) Não fui atendido adequadamente 

(  ) Facilidade encontrada em outras instituições (limites pré aprovados e velocidade) 

(     ) Excesso de documentos exigidos 

(     ) Exigência de garantias ou avalistas 

(     ) Só tenho operações de crédito no Sicoob 

(     ) Outro (especifique) 

8 - Você possui consórcio? Se sim, em qual instituição? (Marque uma ou mais opções) 

(     ) Sicoob 

(     ) Outras instituições financeiras 

(    ) Não tenho consórcio 

(     ) Outro (especifique) 
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APÊNDICE B – Projeção de resultados 

Figura 1 - Projeção do resultado que as cooperativas teriam com a aprovação dessas operações 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 


