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RESUMO 

 

 

 

Este estudo buscou apresentar o cooperativismo de crédito como um agente de 
desenvolvimento local endógeno, dimensionando a sua importância para o 
processo. Tal necessidade surgiu a partir da observância de uma falta de 
investimentos das autoridades nas pequenas regiões do interior dos estados, as 
quais possuem uma grande parcela de população rural, e pela escassa produção 
intelectual que relacione as cooperativas de crédito com o desenvolvimento destas 
localidades. Para a consecução deste objetivo, empreendeu-se um estudo de caso 
do sistema Sicredi e de sua cooperativa de crédito Sicredi Pioneira RS, por meio de 
um estudo exploratório e bibliográfico, analisando esta instituição financeira e sua 
região de atuação, valendo-se também de entrevistas com três colaboradores e três 
associados da mesma. Os resultados obtidos pela pesquisa demonstraram que as 
especificidades oriundas deste modelo de cooperativismo, tal como a retenção de 
recursos financeiros em determinada região, proporcionam um importante fomento 
do desenvolvimento dos municípios da região de atuação desta cooperativa, os 
quais muitas vezes possuem apenas esta instituição para financiar este processo. 
 
Palavras-chave: Cooperativa de Crédito. Desenvolvimento Local Endógeno. 
Pequenas Regiões. 
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ABSTRACT 

 

 

 
This work aims to present the credit union as an agent of endogenous local 
development, measuring its importance to this process. This need arose from the 
observance of the lack of investments, by local authorities, in small regions on the 
countryside of Brazilian states, which  have a large proportion of rural population, and 
also from the scarcity of studies relating the credit unions with the development of 
these regions. To achieve this goal,  a case study of Sicredi system and its credit 
union Sicredi Pioneira RS was performed, through a literature review and an 
exploratory study, by analyzing this financial institution and its region,and also by 
making use of interviews with three employees and three members thereof. The 
results from the survey showed that the specificities from this cooperative model, 
such as the retention of funds inside the region, provide an important development of 
the municipalities  within the region of operation of the credit union, which often have 
only this institution to fund this process. 
 
Keywords: Credit Union. Endogenous Local Development. Small Regions. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

 

 O Brasil está passando por diversas mudanças no que diz respeito a 

sociedade e a sua economia, sendo considerado um país emergente, juntamente a 

Rússia, Índia, China (BRICS) e mais recentemente em 2011 a África do Sul segundo 

o site do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Seu parque industrial 

vem se desenvolvendo de maneira gradual, e a população observou um relativo 

aumento em seu poder de compra na última década. Muito se fala sobre o processo 

de extinção da linha da miséria, e o consequente aumento da classe C, o que está 

permitindo uma maior movimentação da economia. Segundo uma pesquisa 

desenvolvida pela Federação do Comércio de Bens, no ano de 2003 menos da 

metade da população se encontrava em uma faixa média de consumo, enquanto em 

2011 quase dois terços da população alcançaram este patamar.  

 Entretanto, o país ainda sofre com a grande disparidade econômica entre 

suas regiões. A falta de postos de trabalho e a ausência de instituições de ensino 

qualificadas, continua levando uma grande parcela da população do interior dos 

estados e de zonas rurais aos grandes centros urbanos. Segundo dados do IBGE, 

entre os anos 2000 e 2010, a população rural brasileira teve um decréscimo de 2 

milhões de pessoas. Apesar do salto tecnológico ocasionado pela modernização da 

agricultura verificado nos últimos quarenta anos, a qualidade de vida dos homens e 

das mulheres que vivem no campo não melhorou, e em alguns casos apenas 

colaborou para o aumento da concentração dos recursos naturais, econômicos e 

financeiros nas mãos dos grandes latifundiários (BÚRIGO, 2007). 

Muitos dos problemas enfrentados por esta classe se devem a falta de 

recursos destinados a mesma, e a dificuldade encontrada no acesso aos produtos 

ofertados pelo sistema financeiro, como o crédito rural e os repasses de alguns 

programas governamentais, o que poderia alavancar estas regiões e torna-las mais 

atrativas a chegada de novos investimentos. Algumas regiões não oferecem níveis 

mínimos de atratividade aos bancos comerciais, os quais trabalham na premissa do 

lucro, isolando assim a população dos serviços financeiros. Além disso, a dificuldade 
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de comprovação de renda e a falta de garantias oferecidas pelos tomadores de 

recurso, praticamente inviabilizam as transações com os credores.  

A fim de contornar estes desequilíbrios locais, notou-se a necessidade de se 

pensar em novos modelos de desenvolvimento que atendessem a necessidade das 

pequenas regiões rurais. Neste contexto, surgiram na década de 70 algumas 

correntes que defendem um modelo de desenvolvimento local denominado 

endógeno, no qual a própria sociedade conduz o seu crescimento regional. Este 

conceito baseia-se na ideia de fortalecimento e qualificação das estruturas internas 

da região, gerando uma maior condição de atratividade de novas atividades 

produtivas, e destacando a importância da sociedade e das relações sociais no 

processo de desenvolvimento (SOUZA FILHO, 2004). 

Como o próprio nome prevê, os recursos e os serviços que financiam este 

modelo são provenientes de sua localidade e, seguindo nesta mesma linha, aparece 

um personagem que está inserido em diversas cidades interioranas e que trabalha 

com o reinvestimento do capital obtido em sua própria região de atuação: as 

cooperativas de crédito. 

O cooperativismo teve seu início na Europa em 1844, e motivou-se pela 

necessidade da junção de esforços entre pequenos agricultores oprimidos pelo 

domínio dos mais abastados. Ao decorrer do século XX, elas se difundiram entre os 

cinco continentes, e passaram a englobar as mais diversas atividades. Até hoje, as 

cooperativas de crédito têm nos produtores rurais a sua maior parcela de 

associados. Segundo Shardong (2002), a Credit Agricole, sistema cooperativo 

francês, financia mais de 80% do setor agropecuário do país. Ainda segundo Búrigo 

(2007), ela possui 2.800 caixas locais (cooperativas de crédito) que movimentam 

ativos superiores a US$ 455 bilhões e está entre os maiores grupos financeiros da 

França.  

As cooperativas de crédito trabalham de uma maneira diferente dos bancos 

comerciais convencionais em diversos aspectos, aplicando os seus recursos 

captados na região em que atuam e assumindo assim seus correspondentes riscos.  

Isso se deve ao fato de que elas não possuem apenas clientes, e sim sócios-

clientes. O resultado obtido no final do ano contábil é reinvestido na cooperativa e no 

desenvolvimento da comunidade, favorecendo assim o interesse dos seus 

associados. “Esse fenômeno é um importante propulsor do desenvolvimento local, 



13 
 

sobretudo no que se refere a pequenos empreendimentos urbanos e rurais” 

(ABREU, apud. PINHO e PALHARES, 2004, p. 107). 

Além disso, elas possuem certas vantagens frente às outras instituições 

como, em alguns casos, a de operar com mutuários de um determinado segmento, 

permitindo assim o maior conhecimento das características e dos riscos incorridos 

da sua atividade (SHARDONG, 2002). 

No Brasil, as cooperativas de crédito chegaram no ano de 1902 e passaram 

por inúmeros avanços e retrocessos ao decorrer a sua história, devendo-se muito a 

impossibilidade de atuação durante muitos anos (BÚRIGO, 2007). Hoje elas estão 

em sua maioria inseridas nos três grandes sistemas, Sicredi, Sicoob e Unicred, os 

quais trabalham em prol de avanços do segmento e possibilitam o acesso ao 

mercado financeiro por meio da criação de bancos cooperativos. 

Oriundo da região sul do Brasil, o Sicredi foi o primeiro a criar um banco 

cooperativo, denominado Bansicredi. Ele possui até hoje a primeira cooperativa de 

crédito da América Latina e a segunda das Américas, a Sicredi Pioneira RS, 

localizada na cidade de Nova Petrópolis e fundada pelo Padre Theodor Amstad em 

1902. Hoje o sistema atua em 11 estados nas cinco regiões do país, e possui mais 

de 2,5 milhões de associados. Além de suas características advindas do 

cooperativismo de manter os resultados na região de atuação, o Sicredi também 

promove diversos tipos de projetos de natureza social que possuem o potencial de 

estimular outras dimensões de desenvolvimento não-econômico.  

Sob esta ótica, o Sicredi, em função da sua natureza cooperativa e da sua 

vocação para atuar localmente a partir de grupos associativos, desenvolve 

naturalmente ações voltadas para o desenvolvimento local e possui capacidade para 

incidir positivamente nessas dinâmicas a partir da sua atividade-fim de 

intermediação financeira dos recursos captados. 

Sendo assim, este presente trabalho pretende discutir sobre a atuação das 

cooperativas de crédito no desenvolvimento das regiões em que atuam, a partir de 

um estudo sobre a cooperativa de crédito Sicredi Pioneira RS, e ainda responder a 

seguinte questão: 

Seriam as cooperativas de crédito importantes agentes de desenvolvimento 

local endógeno? 

 A partir desta problemática, tem-se como objetivo principal deste estudo 

analisar a contribuição das cooperativas de crédito do sistema Sicredi, em especial a 
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Sicredi Pioneira RS, para o desenvolvimento endógeno dos locais aonde atuam, e 

ainda, como objetivos específicos: 

 Avaliar mecanismos, projetos e ações realizados pelo Sistema Cooperativo de 

Crédito Sicredi e por sua cooperativa Sicredi Pioneira RS, os quais 

proporcionam o desenvolvimento das regiões em que estão inseridos; 

 Comparar dados socioeconômicos da região de ação da Pioneira em relação 

ao estado do Rio Grande do Sul; 

 Relatar a percepção de gestores e sócios da cooperativa foco do estudo 

sobre um possível desenvolvimento local gerado pela mesma; 

A escolha do tema se deu devido a percepção da falta de atenção do governo 

às pequenas regiões no interior do país, e pela escassez de estudos que 

dimensionem os impactos das cooperativas no desenvolvimento destas. 

 Em vista disso, torna-se de grande relevância o estudo deste 

desenvolvimento gerado, uma vez que as cooperativas de crédito estão fortemente 

inseridas nestas localidades. Soma-se a isso o fato de que elas demonstram deter 

um grande potencial de crescimento, tendo em vista a ampla parcela da economia 

que elas têm movimentado, e o aumento considerável de usuários deste sistema. No 

final do ano de 2013, segundo dados do Bacen, as cooperativas de crédito já 

ocupavam a 6ª posição no ranking nacional de maiores instituições financeiras, 

somando R$ 166 bilhões de ativos totais (BACEN, 2013). 

 A Visão da instituição em foco justifica por si só o objetivo do estudo, sendo: 

“Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, 

comprometida com o desenvolvimento econômico e social dos associados e das 

comunidades, com crescimento sustentável das cooperativas, integradas em um 

sistema sólido e eficaz” (Relatório Anual de Sustentabilidade do Sicredi, 2013). 

 Segundo Meinen e Port (2012, p.50), “é da essência do movimento ocupar-se 

das necessidades e dos interesses dos seus membros e do meio em que vivem ou 

operam”. 

Espera-se uma boa aceitação do tema em foco, uma vez que as cooperativas 

de crédito vêm ganhando muita força nos últimos anos, se multiplicando por todo 

território brasileiro, enquanto é muito restrita a bibliografia que mensura os 

benefícios sociais que elas podem vir a trazer para a população. Segundo dados do 

site do BACEN, em junho de 2014 o Brasil já contava com 1.150 cooperativas 

financeiras espalhadas ao longo de todos os estados do país. 
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 O estudo realizado neste trabalho se dará à partir de uma análise da 

documentação produzida pelo sistema Sicredi e sua cooperativa Sicredi Pioneira 

RS, e pelo exame de abordagens bibliográficas e dados disponíveis sobre 

cooperativismo, desenvolvimento e sobre a região de atuação desta cooperativa. As 

concepções a respeito dos dados obtidos serão tanto de ordem qualitativa como 

quantitativas, a fim de melhor ilustrar o tema proposto pela pesquisa.   
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os conceitos de Cooperativismo; 

Cooperativas de Crédito; Desenvolvimento Local; Indicadores de Desenvolvimento; 

e As CREDIS como Agentes de Desenvolvimento Local. 

 

 

2.1  Cooperativismo   
  

 A cooperação é um ato que se observa não somente nas diversas relações 

entres os seres humanos mas também por meio de outros atores da natureza, como 

os animais e os vegetais. É uma característica dos seres vivos cooperarem a fim de 

desenvolver alguma atividade específica, otimizar processos que são mais 

complexos, ou que demandam um maior gasto de recursos, sejam eles energéticos 

ou temporais.  

 Para Mesquita (apud. PINHO e PALHARES, 2004, p. 237), a definição de 

cooperativismo seria a de “sistema anti-capitalista, que visa combater o monopólio, 

disciplinando os setores da produção, do consumo e do crédito, podendo estender-

se a outros campos de atividade”. 

Já segundo Abreu (apud. PINHO e PALHARES, 2004, p. 97), “o 

cooperativismo, em seus diversos ramos, é um instrumento de organização da 

sociedade em torno de empreendimentos coletivos voltados para o desenvolvimento 

socioeconômico de todos”. 

Mesmo vivendo em uma sociedade de consumo, em que o individualismo se 

apresenta como uma característica cultural de grande expressão, é possível 

observar traços cooperativos nas inúmeras atividades dentro de uma comunidade, 

partindo da simples troca de favores entre amigos até as junções de grandes 

empresas em holdings de atuação global. 

Segundo Búrigo (2007), os primeiros indícios de cooperação entre os seres 

humanos tiveram início há milhares de anos, no intuito de facilitar a obtenção de 

alimentos. 

Ainda segundo Búrigo (2007, p. 24): 
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Verifica-se que, ao longo da história, a cooperação esteve presente em 

vários momentos: na Palestina, nos primeiros séculos da era cristã, os 

mercadores organizavam associações mútuas para cuidar do gado, o que 

pode ser considerado a forma embrionária de uma cooperativa; os primeiros 

cristãos se articulavam em primitivas cooperativas de consumo; os 

agricultores da Idade Antiga criaram associações de drenagem, de 

irrigação, de corte e de beneficiamento de madeira, entre outras; no período 

feudal tanto nas comunas, unidade econômica da Idade Média, que era 

explorada em comum pelos habitantes, como em quase todos os mosteiros 

religiosos criaram-se espécies de cooperativas, que viabilizaram a produção 

e o consumo de alimentos. Na França do século XII era comum a prática 

dos frutières, em que agricultores das montanhas alpinas fabricavam 

coletivamente os queijos e os armazenavam na forma de grandes rodas, 

como técnica de conservação. Ao descer durante o inverno, o fruto do 

trabalho era dividido entre os membros do grupo. Diferentes modalidades 

de cooperação também podiam ser observadas nas tribos africanas, nos 

sistemas econômicos desenvolvidos pelos povos da Polinésia, da China e 

em diversas culturas ameríndias. 

 

 Formalmente, o cooperativismo teve o seu início na Inglaterra,  

 

[...] em 1844, com o exemplo que se tornou famoso e mundialmente 

conhecido – a cooperativa dos pobres tecelões de Rochdale. Era na 

realidade o início da cooperação de consumidores que buscavam melhor 

qualidade de vida e solução para seus próprios problemas de desemprego e 

fome. Tentativas anteriores já haviam ocorrido sem sucesso devido a vários 

fatores ligados à falta de experiência gestionária das várias associações de 

auxílio mútuo, mas sobretudo, devido oposição governamental e 

empresarial, temerosa de qualquer atividade que pudesse levar a união dos 

trabalhadores e a protesto quanto às graves condições de trabalho no início 

do século XIX. (PINHO e PALHARES, 2004, p. 33) 

 

Nota-se então que o cooperativismo traz em sua essência um cunho social, 

onde a partir da junção de esforços entre os atores em questão, chega-se a um fim 

proveitoso a todas as partes envolvidas. Ele teve seu início entre a população 

oprimida pelos mais abastados, em uma tentativa de melhorar sua condição de vida. 
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  Contudo, as cooperativas, produtos do cooperativismo, não podem ser 

formadas apenas por ideais pois, como afirma Weber (2004, p. 21): 

 

A cooperativa é uma organização econômica sui generis, não é um 

empreendimento lucrativista, não é expressão de uma economia 

comunitária, de tipo coletivista, mas também não é associação caritativa. 

Ela assegura a existência dos economicamente débeis, os quais considera 

como membros dotados de iguais direitos, de uma ordem societária 

edificada sobre o reconhecimento do valor criativo da personalidade. A luta 

contra a formação de impérios econômicos corresponde a sua essência, da 

mesma sorte que a luta contra as massificações coletivistas, que são os 

grandes desafios do nosso tempo. 

 

 Atualmente, existem duas correntes de pensamento no que diz respeito às 

cooperativas onde, segundo Búrigo (2007, p. 29): 

 

De um lado estão os grupos que vêem as cooperativas como um espaço de 

desenvolvimento de empreendimentos comerciais dentro dos pressupostos 

da sociedade capitalista; por isso, esses grupos desejam alterar os 

princípios do estatuto cooperativista, permitindo uma ampliação da base 

econômica das empresas cooperativas. De outro lado estão os grupos que 

consideram que o mais importante é resgatar os verdadeiros valores do 

cooperativismo, que estão se perdendo no mundo atual; estes acreditam no 

potencial transformador da cooperação cooperativista, sob o ponto de vista 

social; por isso eles lutam para que o cooperativismo não vire uma mera 

figura jurídica, destinada apenas a facilitar a acumulação capitalista. 

 

 As cooperativas são então uma forma elaborada de cooperação, onde seus 

membros buscam um fim determinado através da troca de recursos diversos. 

Oriunda de movimentos sociais das classes mais flageladas, hoje seus preceitos 

estão disseminados nos diversos níveis culturais e econômicos, e tem como escopo 

final as mais diversas finalidades. 
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2.2  Cooperativas de Crédito 
 

 Dentre os inúmeros tipos de cooperativas1, as que mais ganharam adeptos e 

que melhor se difundiram por todos os continentes foram as cooperativas de crédito 

(CREDIS). A sociedade moderna, baseada em fundamentos ideológicos capitalistas, 

imputou no dinheiro a capacidade de agente intermediador de produtos e serviços, 

sendo este necessário para quase que a totalidade dos indivíduos nela inseridos, 

por isso a importância destas instituições.  

Segundo Schardong (2002, p. 54), 

 

A Cooperativa de Crédito, enquanto espécie de gênero “cooperativa”, 

objetiva promover a captação de recursos financeiros para financiar as 

atividades econômicas dos cooperados, a administração das suas 

poupanças e a prestação de serviços de natureza bancária por ela 

demandada. 

 

 O principal objetivo de uma CREDI não é o lucro, assim como os bancos 

comerciais, por isso elas costumam correr mais riscos do que as outras instituições 

e, na maior parte dos casos, trabalham com juros muito menores que os praticados 

pelo mercado. Como define Mesquita, “são cooperativas de crédito as destinadas 

especificamente a conceder empréstimos a seus associados, mediante juros 

módicos, para fins determinados” (MESQUITA, apud. PINHO e PALHARES, 2004 p. 

237). 

 Uma boa definição sobre o que são estas instituições, é dada por Meinen e 

Port (2012 p. 49), afirmando que: 

 

[...] esse movimento coloca as pessoas no centro das atenções, reservando 

ao capital um papel instrumental (de respaldo operacional). As 

individualidades cedem espaço à construção conjunta da prosperidade. Os 

ganhos obtidos com equilíbrio e isonomia pelo trabalho coletivo, são de 

todos, na proporção de seus esforços em prol da iniciativa. Os excedentes 

apurados ao final de cada ciclo civil, considerando a dupla condição de 

dono e usuário dos membros da cooperativa, não se confundem com o 

                                                 
1 Existem diversos modelos de cooperativas, os quais se distinguem pela natureza de seus associados e/ou atividades 

desenvolvidas, sendo as mais usuais as de crédito, consumo e produção, podendo também existir as cooperativas mistas, ou 

seja, mais de um tipo de atividades sendo executados pela mesma instituição No Brasil, estão presentes ainda as cooperativas 

educacionais; agropecuárias; especiais; habitacionais; de mineração; de serviço e de trabalho (FARIA, C. Cooperativismo. 

Em: < http://www.infoescola.com/sociologia/cooperativismo/>. Acesso em: 18 novembro 2014.) 

http://www.infoescola.com/sociologia/cooperativismo/
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lucro, que é próprio de empreendimentos cujo capital prepondera e está a 

serviço de poucas pessoas. As pessoas cooperam para satisfazer 

necessidades econômicas recíprocas, em diferentes campos, a preço justo 

e à luz de outros diferentes preceitos éticos. 

 

No intuito de conceder empréstimos e financiar projetos de seus sócios, elas 

costumam exigir um aporte mínimo de recursos, denominado de capital social, 

utilizado para dar suporte ao capital cedido aos tomadores. Além disso, este capital 

social serve como uma espécie de garantia contra os maus pagadores e, na maior 

parte dos casos, só pode ser retirado se o associado pedir o seu desligamento da 

mesma. Ao contrário de outros tipos de agentes financiadores, os resultados obtidos 

ao final do período não são denominados lucro, mas sim de sobras ou perdas, 

conforme sejam eles positivos ou negativos, e são realocados para a alavancagem 

da cooperativa, possibilitando uma maior disponibilização de crédito. 

Para diversos autores, as cooperativas de crédito tiveram a sua origem na 

Europa do século XIX, mais precisamente na Alemanha, resultantes da falta de 

alimentos ocasionada por uma colheita insuficiente. Para Meinen e Port (2012, p. 

61), o precursor do cooperativismo de crédito foi Franz Herman Schulze, 

 

[...] com a criação da primeira cooperativa de crédito urbana no ano de 

1852, na cidade alemã de Delitzsch. Anos depois, em 1864, surge em 

Heddesdorf, também na Alemanha, a primeira cooperativa de crédito rural, 

tendo como fundador Friedrich Wilhelm Raiffeisen e, logo na sequência, em 

1865, surgem na Itália as cooperativas conhecidas como Luzzatti.  

 

 As primeiras cooperativas europeias, embora objetivassem o 

desenvolvimento financeiro de seus sócios, possuíam algumas diferenças 

importantes em sua estrutura. De acordo com Búrigo (2007, p. 34),  

 

No modelo concebido por Delitzch, os sócios tinham que pagar uma cota de 

ingresso e provar que poderiam comprar, ao menos, uma cota a prazo. Eles 

depositavam poupanças com capital de trabalho (dinheiro para operar a 

cooperativa) sobre as quais se pagavam dividendos. Quando necessitavam 

de mais fundos, pediam empréstimos, que eram concedidos a baixo custo e 

através do princípio de responsabilidade ilimitada (em que cada membro é 

igualmente responsável pelas obrigações totais da cooperativa). 

 



21 
 

 Ainda segundo Búrigo (2007), este modelo de cooperativa se popularizou, e 

em menos de dez anos da fundação da precursora, já existiam cento e oitenta e três 

“bancos do povo” (como passaram a ser chamadas), com aproximadamente 18 mil 

associados. 

 Pioneiro na constituição de uma cooperativa de crédito rural, Raiffeisen 

instituiu que em suas “caixas rurais”, como eram conhecidas, não era obrigatória a 

subscrição de capital para o ingresso do associado. Neste sistema, fundado em 

1864, a admissão era precedida de rigorosa análise do conceito moral e financeiro 

de cada indivíduo, fiscalizando rigorosamente o comportamento particular dos seus 

membros (SPIER, apud. PINHO E PALHARES, 2004). 

 Para Meinen e Port (2012, p. 61), “embora Schulze possa reivindicar 

precedência cronológica, Raiffeisen é, muitas vezes, visto como mais importante, 

pois as comunidades rurais alemãs eram muito mais carentes de assistência 

financeira do que o meio urbano”. 

No ano de 1888, já existiam 425 cooperativas de crédito fundadas sobre este 

modelo na Alemanha. Posteriormente, sistema Reiffeisen seria o precursor no Brasil, 

que teve seu início em 1902, na cidade de Nova Petrópolis no estado do Rio Grande 

do Sul (BÚRIGO, 2007). 

O modelo ganhou tamanha relevância que o nome Raiffeisen é utilizado no 

maior grupo bancário da Áustria, o Raiffeisenbank, que possui filiais por toda Europa 

Central e Oriental, pelas Cajas Rurales Raiffeisen na Itália e também por 

cooperativas de crédito rural na Alemanha (MEINEN e PORT, 2012). 

Na cidade de Milão, no ano de 1865, surgia o primeiro banco cooperativo da 

história, fundado pelo italiano Luigi Luzzatti. O seu principal diferencial estava no 

princípio de responsabilidade limitada dos sócios. Em 1909 já haviam 735 

cooperativas no sistema Luzzatti funcionando no país (BÚRIGO, 2007). 

Segundo Mesquita (apud. PINHO e PALHARES, 2004): 

 

O sistema se espalhou por toda a Itália, onde é hoje o sustentáculo da 

economia popular, funcionando sob a denominação de bancos populares e 

operando em todos os segmentos financeiros, detendo cerca de 20% do 

mercado bancário, cerca de seis mil agências espalhadas pelo país, sendo 

que o Banco Cooperativo Bolonha possui 250 agências e nada menos de 

56 mil cooperados. 
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 Em decorrência dos primeiros modelos cooperativistas, surgiram muitos 

outros que utilizavam conceitos híbridos construídos a partir destes, como o modelo 

Hass, o Wollemborg e o Desjardins (BÚRIGO, 2007).  

As CREDIS, independentes do modelo adotado, foram forjadas em tempos de 

dificuldade financeira na Europa e de segregação das classes operárias e dos 

pequenos produtores rurais, portanto elas nasceram voltadas aos movimentos de 

desenvolvimento financeiro populacional. Não obstante, assim como hoje, não eram 

todos que acreditavam que elas poderiam ser a solução para a tão sonhada 

transformação social. Como frisa Búrigo (2007): 

 

[...] já naquela época alguns estudiosos marxistas, como Kautsky, 

criticavam o papel das cooperativas como ferramenta de transformação 

social [...] Kautsky argumentava que as cooperativas, além de construir um 

poderoso instrumento de avanço da industrialização da agricultura, não 

impediam que os mais necessitados caíssem nas mãos do usuário. 

 

 Entretanto, nem mesmo a opinião discordante de alguns pensadores da 

época foi capaz de deter a expansão do cooperativismo. Em alguns anos, as 

cooperativas já estavam presentes em vários continentes, e em alguns casos, 

representavam um dos principais agentes financeiros do país. 

 De acordo com Búrigo (2007, p. 36),  

 

Durante o século XX, o cooperativismo de crédito viveu duas fases 

distintas. Até 1950, as duas Guerras Mundiais dificultaram a sua 

expansão em vários países. Após 1950 e principalmente depois dos 

anos 1960, o movimento observa grande evolução. Em 1970, foi 

criado o conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (World Council 

of Credit Unions – Woccu). Em 1995, o Woccu representava as 

confederações da África, Ásia, América Latina (inclusive o Brasil) e 

Caribe, Áustria, Canadá e Estados Unidos e ligas independentes de 

Fidji, Grã-Bretanha, Irlanda e Nova Zelândia. Aglutinava cerca de 37 

mil cooperativas de crédito oriundas de oitenta e sete países, 

somando mais de noventa milhões de cooperados em todo mundo. 

 

 O cooperativismo de crédito se espalhou de tal maneira que hoje, segundo 

Meinen e Port (2012), existem aproximadamente 429 milhões de associados 
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espalhados pelo mundo, os quais tomam 7,1 trilhões de dólares em empréstimos. 

No Brasil, o número total de associados gira em torno de 4,5 milhões, tomadores de 

29 bilhões de dólares de empréstimos. 

 Esse desenvolvimento das cooperativas de crédito no país, começou em 

decorrência da crise que atingia a Europa do século XIX. No período entre 1824 e 

1899, em busca de uma nova perspectiva de vida, cerca de 80 mil alemães 

desembarcaram no Brasil, instalando-se, em grande parte, no Rio Grande do Sul. 

Entre estes imigrantes, estava o padre Jesuíta Theodor Amstad, suíço de nascença, 

e ordenado padre na Inglaterra. O intuito de sua vinda, diferentemente dos Alemães 

que vieram devido à crise econômica que enfrentava a Europa, era a de doutrinar 

estes imigrantes (MEINEN e PORT, 2012). 

 Todavia, em decorrência das diversas viagens feitas pela região, não 

demorou muito para que ele notasse as grandes dificuldades socioeconômicas dos 

imigrantes daquela região, então, 

 

[...] no ano de 1902 (28 de dezembro), em Linha Imperial, distrito do 

município de Nova Petrópolis/RS, surgia a primeira cooperativa de crédito 

da América Latina, a Caixa de Economia e Empréstimos Amstad 

(Sparkasse Amstad, em homenagem ao seu incentivador), atual Sicredi 

Pioneira RS, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. À iniciativa 

de Amstad atribuiu-se a criação de outras 37 cooperativas de crédito, sendo 

uma delas em Santa Catarina, das quais oito permanecem em 

funcionamento. As cooperativas criadas nessa época, a exemplo da 

Pioneira, seguiam, essencialmente, o modelo alemão Raiffeisen (de caixas 

rurais), que se adaptava ao perfil econômico e social das comunidades dos 

imigrantes alemães, caracterizadas pela presença nas pequenas 

localidades, com capital limitado (MEINEN e PORT, 2012, p. 102). 

 

 A partir daí o desenvolvimento do cooperativismo de crédito no país foi 

marcante, sendo que entre 1923 e 1938 foram inauguradas mais de 55 CREDIS 

somente no Rio Grande do Sul, crescendo a ponto de criar em Porto Alegre a 

Cooperativa Central das Caixas populares, um órgão de segundo grau (cooperativas 

centrais que exercem a função de congregar as singulares de primeiro grau) que 

visava apoiar às cooperativas existentes (BÚRIGO, 2007). 
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 Em 1943 foi criada a Caixa de Crédito Cooperativo, que objetivava incentivar 

o fomento do cooperativismo no Brasil e, no ano de 1951, ela se transformou no 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) (BÚRIGO, 2007). 

 De acordo com Meinen e Port (2012, p. 105), esta instituição, durante muitos 

anos,  

 

[...] foi uma importante fomentadora e apoiadora do cooperativismo de 

crédito, fazendo surgir novas cooperativas, além de permitir a integração 

das entidades ao sistema financeiro, garantindo a compensação de 

cheques e outros papéis, e assegurando a remuneração em escala para as 

sobras de caixa. 

 

O BNCC possuía apenas 40% do capital inicial subscrito pelas cooperativas, 

sendo o resto obtido pela participação da União. Entretanto ele nunca se tornou um 

banco comercial, atuando somente em apoio as cooperativas agropecuárias, em 

decorrência das limitações do seu estatuto e pelas restrições impostas pela 

legislação bancária (BÚRIGO, 2007). 

 Contudo, a história do cooperativismo no Brasil sofreu um forte revés na 

década de sessenta.  

  

Com o golpe militar de março de 1964 e a grande pressão dos banqueiros 

sobre o novo regime autoritário, o governo começou a exterminar as 

cooperativas de crédito. A pressão chegou a tal ponto que, em 1970, o Sr. 

Ernane Galveas, então presidente do Banco central e que tinha Antônio 

Delfim Neto como Ministro da Fazenda, fez uma conferência na Escola 

Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, afirmando que o objetivo do governo 

estava sendo plenamente atingido porque já tinham sido liquidadas 750 

cooperativas de crédito (PINHO e PALHARES, 2004 p. 237) 

 

 Após o fim do “milagre econômico” na década de setenta, as CREDIS 

estavam praticamente extintas no país. O setor agropecuário do país sofria uma 

forte crise em decorrência da falta de financiamento adequado ao seu 

desenvolvimento. Somente com a chegada dos anos oitenta, 

 

[...] tendo em vista a acentuada diminuição do volume de recursos oficiais 

destinados ao financiamento da atividade rural (menor presença do Estado), 
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e com o recrudescimento do quadro inflacionário (surgia a indexação de 

preços e diminuíam as subvenções ao crédito), abriu-se nova possibilidade 

para o movimento. Foi aí que, no Rio Grande do Sul, liderado por Mário 

Kruel Guimarães, o cooperativismo de crédito, como que “ressurgindo das 

cinzas”, recompôs-se na forma de modelo sistêmico integrado (em dois 

níveis), sob modernos preceitos de gestão, reagrupando, de partida, nove 

das treze cooperativas sobreviventes no estado, as quais passaram a ser 

coordenadas por uma nova e remodelada central estadual (Cooperativa 

central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul Ltda. – COCECRER, fundada 

em 27/10/1980 – hoje Central Sicredi Sul), a primeira dos novos tempos (ou 

da nova era do cooperativismo de crédito brasileiro) (MEINEN e PORT, 

2012, p. 106). 

 

 A partir deste marco histórico, muitas cooperativas agropecuárias dos estados 

do Paraná, Santa Catarina e de outros estados começaram a desenvolver suas 

CREDIS e as respectivas centrais estaduais. Tendo em vista a sua pequena escala 

e as restrições legais da época, as cooperativas de crédito dependiam de acordos 

com os bancos para realizarem operações, como compensação de cheques, 

essenciais para o seu funcionamento (BÚRIGO, 2007). 

 Ainda segundo Búrigo (2007), no ano de 1992, colhendo os efeitos benéficos 

de um novo padrão regulamentar, passaram a surgir as CREDIS urbanas, as quais, 

em sua maioria, estavam ligadas a algum tipo de profissão, como médicos e 

dentistas. Apesar do crescimento ter se dado também no meio rural, observou-se 

que o maior desenvolvimento das cooperativas ocorreu nestes centros urbanos. No 

ano de 2011, conforme Meinen e Port (2012), das 1273 cooperativas de crédito 

atuantes no Brasil, apenas 291 eram do tipo Rural. 

 Com a rápida expansão das cooperativas de crédito pelo país, surgia a 

necessidade da criação de bancos cooperativos, uma vez que as CREDIS eram 

obrigadas a recorrer aos bancos comerciais convencionais para realizarem suas 

operações. Essa evolução histórica se deu apenas em 1995 quando, de acordo com 

Meinen e Port (2012, p. 107), 

 

O cenário de abertura normativa, somado aos componentes da liquidação 

do BNCC – iniciada em 15/3/1990 (MP 151) – e indiferença dos bancos 

convencionais (inclusive os públicos) em relação ao movimento cooperativo 

de crédito, também permitiu que surgissem os bancos cooperativos (Banco 
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Cooperativo Sicredi – Banco Sicredi e Banco Cooperativo do Brasil – 

Bancoob, nessa ordem), o primeiro constituído no dia 16/10/1995, em Porto 

Alegre -  RS, e o segundo, em 4/11/1996, na Capital Federal, com o 

propósito de integrar as cooperativas ao sistema nacional de pagamentos, 

gerir liquidez sistêmica e promover soluções corporativas de negócios. 

 

 A constituição de bancos cooperativos representou um marco para o 

movimento. Somente através destes as cooperativas conseguiram aumentar a sua 

eficiência e acessar uma maior gama de produtos bancários, e o sistema financeiro 

nacional. Hoje, além de oferecer praticamente todos os serviços ofertados pelos 

outros bancos convencionais, os bancos cooperativos oferecem vantagens como a 

possibilidade de taxas e tarifas menores, devido a encargos tributários que não 

incidem sobre as CREDIS (ato cooperativo), e o direcionamento dos seus resultados 

na própria cooperativa, pois os sócios são os próprios usuários do sistema. 

 

 

2.3  O Desenvolvimento 
 

 A palavra “desenvolvimento” pode apresentar uma série de significados 

distintos quando alocada em diferentes âmbitos. Em sua origem, segundo Costa 

(2007, p. 98), o termo representa a “evolução a partir de uma sequência de mudança 

de estágios”. 

 Entretanto, a partir da construção de uma sociedade capitalista que 

necessitava expandir a sua economia e embasar o seu continuo processo de 

acumulação de capital, a palavra acabou se tornando um pilar para este modelo. 

Desenvolver-se passou a nos levar a um ideal apenas de cunho econômico, onde a 

renda per capta, o PIB (produto interno bruto) e outros indicadores econômicos de 

uma nação nos demonstram qual o grau de crescimento em que ela se encontra. 

 Para Costa (2007), esse ideal se consolidou até a grande depressão sucedida 

pelo crash de 1929, época em que o “crescimento natural das atividades 

econômicas baseava-se na utopia de um mercado auto-regulado” (COSTA, 2007, p. 

99). A sociedade ainda passaria pela segunda grande guerra, fato que levaria as 

autoridades a repensarem os modelos políticos e desenvolvimentistas, o qual 

culminou inclusive, no ano de 1945, na criação da ONU (Organização das Nações 

Unidas). 
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 A partir daí, surgiram muitas correntes de pensamento a respeito de 

desenvolvimento, termo que começou a carregar uma série de conceitos que 

transcendem a mera visão de acúmulo de capital. Alguns autores como Brose 

(1999), afirmam que: 

 

A idéia de desenvolvimento implica por exemplo, acesso à educação formal, 

acesso a oportunidades de formação e especialização profissional, acesso 

a lazer e vida comunitária, direito a um meio ambiente o menos degradado 

possível, em acesso a moradia digna, construção da cidadania, etc. 

(BROSE, 1999, p. 50) 

 

Segundo Macke (2005), o conceito de desenvolvimento pode tomar dois 

rumos diferenciados, o de competitivo e o de solidário. O desenvolvimento 

competitivo seria aquele que estabelece relações continuas entre os seus agentes, 

em uma espécie de trama produtiva. Seus principais agentes seriam o governo, as 

empresas e as comunidades organizadas em redes produtivas. Já o 

desenvolvimento solidário se preocupa com outros indicadores, como a cidadania, o 

incentivo ao desenvolvimento das localidades e o incentivo as formas de produção 

não capitalista. Segundo a autora, o nosso objeto de estudo, o cooperativismo de 

crédito, estaria inserido neste segundo viés do conceito de desenvolvimento. 

Nos novos paradigmas desenvolvimentistas, a melhoria na renda da 

população já não é vista mais como o único fator de desenvolvimento que, embora 

fundamental, divide espaço com conceitos como qualidade de vida, realização 

pessoal, civilidade, etc.  

Alguns autores como Fischer (2002), citado por Macke (2005, p. 46), também 

sustentam que o desenvolvimento nada mais é do que “uma rede de conceitos que 

podem estar diretamente associados como, atualmente, aos adjetivos local, 

integrado e sustentável que constroem a senha DLIS, como é conhecido o processo 

no Brasil”.  

No âmbito de desenvolvimento sustentável, tem-se como premissa que os 

recursos naturais devem ser utilizados de forma cautelosa, a fim de que não haja um 

esgotamento destes e que isto não gere nenhum tipo de desequilíbrio ambiental. 

Desenvolver passa a ser um ato harmonioso entre a sociedade e o meio ambiente, 

colocando pela primeira vez as questões ecológicas em questão. 
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De acordo com Costa (2007), 

 

Desenvolvimento sustentável passa a ser visto como uma forma de “[...] 

progresso que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (ONU, 1988). Esse conceito de sustentabilidade revela uma 

ética intergeneracional até então inédita, pois traz a perspectiva da condição 

de vida das gerações futuras para o debate sobre o desenvolvimento. 

(COSTA, 2007, p. 101) 

 

Já o conceito de desenvolvimento local traz em si uma concepção de 

território, o qual possui características ambientais específicas, mercados específicos, 

atores sociais diferenciados, e que necessita de um método desenvolvimentista 

adaptado para atender as suas particularidades. Além disso, de acordo com Oliveira, 

este desenvolvimento conecta os produtos locais e a cultura local, gerando valores 

intangíveis, como a tipicidade, a singularidade e a identidade territorial. 

Segundo Brose (1999), o surgimento do desenvolvimento local se dá à partir 

de diversos fatores, como: 

 

[...] do fortalecimento da cidadania, do sucesso econômico do 

empreendedorismo, de produtos competitivos, do uso sustentável de 

recursos naturais, da pluralidade institucional, do poder de compra dos 

consumidores, de preços adequados, da integração de iniciativas públicas, 

da ênfase na reciclagem, da disponibilidade de recursos financeiros, do 

know how e tecnologia, de um mercado consumidor competitivo e de 

diversos outros fatores. E, principalmente, de decisões políticas das 

lideranças da comunidade e dos atores sociais envolvidos. (BROSE, 1999, 

p. 55) 

 

Para Macke (2005), o desenvolvimento local passa pela articulação de 

conceitos, como participação e solidariedade, produção e competitividade, pobreza e 

exclusão. Este paradigma ainda “pretende superar os desequilíbrios através do 

fomento de todos os territórios com ou sem potencialidades de desenvolvimento 

competitivo” (OLIVEIRA, p. 5). 

Ainda segundo Oliveira, 
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As estratégias e as iniciativas de desenvolvimento local propõem-se a 

estimular o surgimento e a expansão das empresas locais e favorecer o 

desenvolvimento dos recursos específicos que determinam a capacidade de 

atração de empresas externas. (OLIVEIRA, p.5) 

 

 Ou seja, o desenvolvimento local fundamenta-se em uma ideia de 

aproveitamento das peculiaridades e potencialidades da região e da interação entre 

os diversos atores locais na construção de uma melhor condição socioeconômica da 

população. 

 Para Brose (1999), 

 

Este conceito tem um caráter fundamentalmente endógeno, procurando um 

processo sustentado de aproveitamento das oportunidades e capacidades 

locais, mesmo que com o aporte de recursos externos, e pressupõe a 

participação de todos os atores sociais e econômicos, públicos e privados. 

Deve representar não a aplicação de pacotes tecnológicos ou empresariais, 

mas um processo dinamizador e catalisador das oportunidades existentes 

naquele território. (BROSE, 1999, p. 51) 

  

Segundo Souza Filho (2004), o surgimento da temática do desenvolvimento 

endógeno, se deu em uma época em que as propostas de desenvolvimento “da 

base para o topo” surgiam com maior notoriedade, e apresenta as maiores 

contribuições para a problemática das desigualdades regionais e os melhores 

instrumentos de políticas para a sua correção. A ideia fundamenta-se na qualificação 

e fortalecimento das localidades em suas particularidades, criando condições para o 

desenvolvimento das estruturas produtivas da região, e permitindo um crescimento 

sociocultural da sua população. 

De acordo com Amaral Filho (1996), 

 

[...] desenvolvimento endógeno pode ser entendido como um processo 

interno de ampliação continua da capacidade de agregação de valor sobre a 

produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo 

desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia 

local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões. Esse 

processo tem como resultado a ampliação do emprego, do produto e da 

renda do local ou da região, em um modelo de desenvolvimento regional 

definido. (AMARAL FILHO, 1996, p. 37) 
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 Ainda segundo Amaral Filho (1996), este desenvolvimento trabalha em uma 

lógica inversa da convencional (de cima para baixo), onde as entidades 

governamentais definem o rumo do desenvolvimento regional, partindo de suas 

próprias potencialidades socioeconômicas originais do local (de baixo para cima). 

 Outro aspecto presente na teoria endógena é a importância da sociedade civil 

e das relações sociais no processo de desenvolvimento.  

Para Souza Filho (2004), 

 

Um grande avanço da moderna teoria regional endógena é considerar a 

importância da sociedade e das relações sociais no processo de 

desenvolvimento da região. Mais do que isso, na visão de Boisier (1997), a 

sociedade civil, e nela compreendidas formas locais de solidariedade, 

integração social e cooperação, pode ser considerada o principal agente da 

modernização e da transformação sócio-econômica em uma região. 

(SOUZA FILHO, 2004, p. 2) 

 

 Nota-se então que o desenvolvimento local busca superar os desequilíbrios 

por meio do aproveitamento do potencial de desenvolvimento de uma determinada 

região, gerando crescimento socioeconômico e cultural de forma sustentável, 

partindo de seus próprios atores -de maneira endógena-, respeitando as 

determinadas singularidades de cada localidade. Todavia, é importante ressaltar 

que, conforme Brose (1999), é necessário que exista um mínimo de potencial de 

recursos naturais; de capacidade empreendedora da população; de acesso a 

informação, conhecimento e novas tecnologias; de uma permeabilidade no tecido 

sócio-político que aceite mudanças; e de um mercado que consuma novos produtos 

com preços que remunerem novos investimentos. 

 

 

2.4 Indicadores de Desenvolvimento 
 

 Nesta seção abordaremos os indicadores de desenvolvimento mais utilizados 

na atualidade, os quais serão fundamentais para o melhor entendimento da região 

de ação da cooperativa Sicredi Pioneira RS, tendo um papel de fundamentação da 

pesquisa proposta por este trabalho. Levando-se em consideração que estes 
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indicadores fazem o uso de médias em seus cálculos, eles apresentam apenas uma 

aproximação da real situação das regiões, visto que as desigualdades não podem 

ser mensuradas através dos mesmos. Alguns indicadores que mensuram estes 

níveis de desigualdade das regiões, como o Índice de Gini2, não puderam ser 

utilizados, uma vez que os mesmos não são calculados para a região foco do 

estudo.  

 

2.4.1 PIB e PIB per capita  
  

 O PIB nada mais é do que, segundo Gastaldi (2002), citado por Cavalheiro 

(2010, p. 5), “[...] o valor de todos os bens e serviços produzidos num país no 

período de um ano, considerados a preços correntes de mercado.” O PIB considera 

toda a produção gerada dentro do território do país, sejam elas financiadas por 

capital nacional ou estrangeiro. 

 A fórmula utilizada em seu cálculo é a seguinte:33362516 

 

 PIB = consumo privado + investimentos totais feitos na região + gastos do 

governo + exportações/importações 

 

 São medidas a produção na indústria, na agropecuária, no setor de serviços, 

o consumo das famílias, os gastos do governo, o investimento das empresas e a 

balança comercial. Segundo dados do site da Veja, este método moderno de cálculo 

do desempenho dos diversos setores da economia foi concebido na década de 1940 

pelo economista britânico Richard Stone, tendo sua adoção quase instantânea em 

todo o mundo, fato este que lhe rendeu o Nobel de Economia em 1984. 

 Conforme Cavalheiro (2010, p. 6),  

 

“O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o 

objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região e é considerado 

o principal indicador para mensurar a criação de riqueza, e o crescimento 

                                                 
2 Criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento que mede o grau de concentração de renda 

em determinado grupo, indicando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa 

detém toda a riqueza (Wolffenbüttel, A. O que é? - Índice de Gini. Em: 

<http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Itemid=23>. Acesso em: 18 

novembro 2014.) 
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econômico. É uma das quatro contas básicas do Sistema de Contas 

Nacionais adotado pelas Organização das Nações Unidas – ONU e utilizado 

por diversos países inclusive, o Brasil.” 

 

Já o PIB per capita, é a simples divisão do valor total calculado, pelo número 

de pessoas da região em foco. Cavalheiro (2010) ainda destaca que este indicador 

possui uma relação próxima com o nível de emprego e com a renda a ser percebida 

pela população. 

Embora, na maior parte dos casos, as regiões com um maior PIB possuam 

melhores condições de vida, nas novas concepções de desenvolvimento, é sabido 

que desenvolver-se exige muito mais do que apenas maximizar a economia local, 

mas sim contribuir para que esta riqueza gerada possa atingir as diversas classes 

sociais, contribuindo para uma distribuição de renda igualitária e fortalecendo a 

harmonia entre os diversos atores sociais. “A redução das desigualdades é vista não 

só como básica para a consolidação da democracia, mas é a principal estratégia 

para um desenvolvimento real e sustentável” (BROSE, 1999, p. 49). 

 

2.4.2 IDH e IDH-M 
 

Ciente de que os indicadores econômicos não eram suficientes para a correta 

mensuração do desenvolvimento das nações, a ONU recentemente passou a 

calcular o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o qual leva em consideração a 

educação, a renda e a saúde. Segundo Farias (2012), para a saúde é utilizada a 

esperança de vida ao nascer. Já para a educação, utiliza-se a taxa de alfabetização 

para adultos e o percentual de matrícula nos três níveis de ensino. Por fim, para 

mensurar a renda, calcula-se o PIB per capta levado em consideração as diferenças 

no custo de vida das nações. 

Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-

estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a 

abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, 

suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios 

do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o 

desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da 

renda, para o ser humano (PNUD). 
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Ainda de acordo com Farias (2012, p. 19), 

 

É o índice de qualidade de vida mais difundido e mais utilizado 

mundialmente para comparar as condições de vida entre a população de 

diferentes países. É com base neste índice que a ONU elabora seus 

programas visando o combate à pobreza e à melhoria das condições 

humanas de sobrevivência. 

 

 O IDH trabalha com uma escala que varia entre zero e um, sendo zero a 

indicação de ausência de desenvolvimento, e um o desenvolvimento pleno (PNUD). 

De acordo com Farias (2012, p.19), as regiões recebem uma classificação da 

seguinte maneira: 

 

 - entre 0 e 0,499, é considerado baixo; 

 - entre 0,500 e 0,799 é considerado médio e; 

 - entre 0,800 e 1 é considerado alto. 

 

 A fim de medir a complexidade da condição de vida dos municípios, segundo 

Farias (2012), pesquisadores da Fundação João Pinheiro e do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada desenvolveram o IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal). Para que o indicador apresentasse números mais precisos em relação 

aos municípios –por se tratarem de regiões consideravelmente menores-, os 

cálculos do índice econômico e educacional tiveram que ser alterados. Ainda 

segundo Farias (2012): 

 

Para evitar esta distorção, foi utilizada a renda familiar per capta média do 

município, que considera apena a renda das famílias residentes no 

município. Pelos mesmos problemas, na dimensão da educação a taxa 

combinada de matrícula nos três níveis de ensino foi substituída pelo 

número médio de anos de estudo da população adulta (de 25 anos ou mais) 

do município (FARIAS, 2012, p. 20). 

 

Assim, o IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH Global - 

longevidade, educação e renda, e ainda vai além, adequando a metodologia global 

ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam 



34 
 

os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais 

adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros. 

 É possível observar também que, a fim de classificar de uma forma mais 

assertiva os municípios, atualmente o índice é classificado em cinco partes, partindo 

de “muito baixo” até “muito alto”, conforme a figura 1. 

 

 

 
Figura 1 – Escala do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação 
Cidadã (2014). 

 

 

2.4.3 IDESE 
 

 Outro indicador que pondera não somente o aspecto econômico, este 

calculado apenas para o estado do Rio Grande do Sul, desenvolvido pela Fundação 

de Economia e Estatística (FEE), é o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 

(Idese).  

O objetivo de se divulgar o Idese é avaliar e acompanhar a evolução dos 

indicadores socioeconômicos dos municípios do Estado, bem como fornecer 

informações para o desenho de políticas públicas específicas de acordo com as 

necessidades municipais. O novo Idese, calculado à partir de 2010, é construído 

com base em arcabouço teórico similar ao do Idese tradicional, lançado em 2003, 

mas sua metodologia foi atualizada, de modo a contemplar os novos objetivos das 

políticas públicas inseridas em um novo contexto das economias gaúcha e brasileira, 

utilizando novas informações disponíveis sobre a qualidade de vida nos municípios 

(FEE). 

Além disso, a FEE também calcula o Idese dos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento (Coredes). Estes conselhos foram criados oficialmente no ano de 

1994, e “o seu surgimento ocorreu através do processo de regionalização e 

http://www.google.com.br/url?q=http://www.seplag.rs.gov.br/&sa=U&ei=2fFbVP2FM6_msATMvILYBQ&ved=0CB8QFjAB&sig2=PykENFeHWK2-SgRCGdiRvg&usg=AFQjCNG77FUGA1EHElLjBuJn4eMccYr0XA
http://www.google.com.br/url?q=http://www.seplag.rs.gov.br/&sa=U&ei=2fFbVP2FM6_msATMvILYBQ&ved=0CB8QFjAB&sig2=PykENFeHWK2-SgRCGdiRvg&usg=AFQjCNG77FUGA1EHElLjBuJn4eMccYr0XA
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descentralização da ação governamental ocorrido no Rio Grande do Sul” 

(PERUZZO, 2012, p. 30). Atualmente os 495 municípios do estado encontram-se 

divididos entre vinte e oito Coredes, o quais estão alocados em nove Regiões 

Funcionais de Planejamento.  

Segundo Peruzzo (2012, p.30), 

 

Essa regionalização foi definidaatravés do Estudo de Desenvolvimento 

Regional e Logística do Rio Grande do Sul, com base em critérios de 

homogeneidade econômica, ambiental e social e na adequação das 

variáveis correspondentes para identificação das polarizações, ou seja, do 

emprego, das viagens por tipo de transporte, da rede urbana, da saúde e da 

educação superior. 

 

 Assim como no IDH, o indicador utiliza uma escala que varia de zero a um, e 

é dividido em 3 blocos (educação, renda e saúde), estes compostos por 12 

indicadores, os quais, junto aos seus respectivos índices, podem ser observados no 

quadro 1. 
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BLOCO EDUCAÇÃO 

População entre 4 
e 5 anos 

População entre 6 
e 14 anos 

População entre 15 
e 17 anos 

População de 18 
anos ou mais 

Taxa de matrícula 
na pré-escola 

Nota da Prova 
Brasil 

(5º ano do ensino 
fundamental); 
Nota da Prova 

Brasil 
(9º ano do ensino 

fundamental) 

Taxa de matrícula 
no 

ensino médio 

Percentual da 
população adulta 

com 
pelo menos o 

ensino 
fundamental 

completo 

BLOCO RENDA 

Renda apropriada Renda gerada 

Renda domiciliar per capita 
média 

PIB per capita 

BLOCO SAÚDE 

Saúde materno-infantil 
Condições gerais de 

saúde Longevidade 

Taxa de mortalidade de 
menores de cinco anos 

(TMM5); 
Número de consultas pré-

natal 
por nascidos vivos 

Taxa de mortalidade por 
causas evitáveis; 

Proporção de óbitos por 
causas mal definidas 

Taxa bruta de mortalidade 
padronizada (TBMP) 

Quadro 1 – Índices componentes de cada bloco do Idese. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da FEE (2010). 

 

 

2.5  As CREDIS como Agentes de Desenvolvimento Local 
 

 Mundialmente, as cooperativas de crédito são orientadas por sete princípios 

universais, pelos quais todas elas devem colocar em prática os seus valores. O 

sétimo princípio do cooperativismo é o princípio do interesse pela comunidade, 

segundo o qual “as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das 

suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros” (MEINEN e 

PORT, 2012, p. 42). A partir deste princípio, podemos trabalhar com a ideia de que 

uma cooperativa de crédito pode e deve trabalhar em prol do desenvolvimento das 

comunidades em que atuam. 

Segundo Meinen e Port (2012, p. 43): 

 

Nenhum outro agente econômico – bancos, por exemplo – tem esse 

compromisso. Significa que as cooperativas devem respeitar as 

peculiaridades sociais e a vocação econômica do local, desenvolvendo 
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soluções de negócios e apoiando ações humanitárias. A reciclagem de 

recursos pelas cooperativas de crédito, fazendo com que a monetarização 

da produção e dos serviços gere novas riquezas local e regionalmente, é 

um exemplo de como isso se opera na prática. Em síntese, as cooperativas 

devem atuar para a contínua melhoria da qualidade de vida das pessoas 

dentro de sua área de atuação. 

 

As CREDIS contribuem para a sua localidade por meio de algumas 

ferramentas. A primeira dela está no fato de que seus excedentes (sobras) não 

saem da região, uma vez que ela é realocada na própria cooperativa em prol de 

seus associados. Estas sobras são divididas usualmente em quatro partes: Juros ao 

Capital, remunerando o capital social aportado pelos sócios da cooperativa; Fundo 

de Reserva, o qual é destinado a prevenção de possíveis déficits em seus 

resultados; FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social); e o 

excedente, que é dividido de acordo com as decisões dos próprios associados 

através das assembleias das cooperativas. 

 Segundo Meinen e Port (2012), as destinações ao FATES, previsto em lei, 

demonstra ser um dos grandes diferenciais que as cooperativas têm na construção 

de um mundo melhor. As CREDIS financiam, através do mesmo, diversos 

programas técnicos, educacionais e sociais que elas desenvolvem e apoiam. São 

muitos os programas socioeducativos desenvolvidos por estas instituições, como o 

Cooperjovem, coordenado pelo Sescoop; o Progrid, desenvolvido pela Cecred; o 

Coopercriança, coordenado pela Confebras; o próprio A União Faz a Vida, 

desenvolvido pelo Sicredi – instituição foco do trabalho -, entre muitos outros 

desenvolvidos à partir de iniciativas individuais. Através destes as práticas 

cooperativas e o senso de cidadania e sustentabilidade social e econômica são 

transmitidos aos alunos das escolas em que atuam. Para Meinen e Port (2012, p. 

357), 

 

Iniciativas como essas permitem que o cooperativismo e associativismo 

brasileiro tenham um futuro garantido, formado por novas lideranças, que 

cresceram ouvindo falar (e praticaram) da cooperação, da cidadania e do 

trabalho desenvolvido de forma comunitária e não individual. A educação e 

prestação dos jovens de hoje é de fundamental importância para que no 

futuro tenhamos líderes visionários e comprometidos com a causa 

cooperativa. 
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 Além disso, outro fator que fortalece o desenvolvimento do meio em que as 

cooperativas estão inseridas, é que elas só podem negociar com seus associados, 

os quais devem residir ou operar – no caso das pessoas jurídicas – nos locais de 

sua atuação. De acordo com Meinen e Port (2012, p. 352),  

 

Eis ai a comprovação do importante papel que têm as cooperativas de 

crédito que, ao poderem captar recursos apenas de associados, e 

emprestar também, exclusivamente, para associados, mantêm os recursos 

e a riqueza da região na própria região em que foram gerados, 

impossibilitando com isso a fuga de capitais para outras regiões do país. 

 

 Esse problema de transferência de riquezas ocorre principalmente nas 

pequenas regiões que não são economicamente viáveis para a instalação de 

agências dos bancos comerciais tradicionais, os quais trabalham com a máxima da 

lucratividade. Este fenômeno acaba obrigando que a população se dirija aos centros 

urbanos mais desenvolvidos a fim de realizarem suas operações financeiras. Com a 

inserção das CREDIS nestas localidades mais afastadas, a comunidade local não 

necessita mais se dirigir a estes grandes centros, fazendo assim as suas compras 

em sua própria região, valorizando os comerciantes locais que, aos poucos, terão 

condições de crescer e ofertar os mesmos produtos e serviços que os das regiões 

mais desenvolvidas, criando um grande ciclo de crescimento econômico na 

localidade (MEINEN e PORT, 2012). 

 Além disso, as CREDIS geram economia para os seus associados por meio 

de outros dois fatores: ao “Ato Cooperativo” e a prática de preços mais justos. O “Ato 

Cooperativo” consiste, conforme o art. 79 da Lei nº5.764/71, no ato “[...] praticado 

entre a cooperativa e seus associados, entre os associados e a cooperativa e por 

cooperativas associadas entre si, com vistas ao atendimento de suas finalidades 

sociais”. Produtos e serviços ofertados aos associados que configuram como “Ato 

Cooperativo”, são isentos de alguns impostos como o IOF (Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguros). Já os preços mais justos podem ser 

praticados devido a não premissa de lucro de uma cooperativa de crédito, 

dispensando a necessidade de trabalhar com margens muito altas, uma vez que o 

resultado da cooperativa retornará aos associados através da distribuição de sobras. 
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Estes dois fatores permitem que os associados gastem menos em suas operações 

financeiras, sobrando mais capital para investir em seus negócios, os quais se 

localizam na região de atuação da cooperativa, e movimentar a economia local. 

Segundo Meinen e Port (2012), um método eficaz para se medir a aplicação 

dos princípios e valores do cooperativismo junto à sociedade é o Balanço 

Patrimonial Cooperativo, que “permite que as cooperativas façam a gestão de seus 

objetivos sociais com igual grau de profissionalismo que fazem com suas metas 

econômicas” (MEINEN e PORT, 2012, p. 345). 

Ainda segundo os autores, 

 

O Balanço Social é uma ferramenta de gestão socioeconômica que facilita 

às cooperativas medirem-se e prestar contas aos associados e outros 

grupos de interesse sobre a aplicação dos valores e princípios cooperativos. 

É no Balanço Social que se demonstra a “diferença cooperativa”, que 

distingue as cooperativas de qualquer outro tipo de entidade (MEINEN e 

PORT, 2012, p. 345). 

 

Todavia, mesmo utilizando-se de ferramentas como o Balanço Social, o qual 

não mede apenas os resultados contábeis mas também vislumbra cada um dos 

princípios do cooperativismo, na prática, mensurar o desenvolvimento local gerado 

por algum agente – no caso as cooperativas de crédito -  é um grande desafio. Não 

há um consenso de quais indicadores seriam os ideais para este fim. 

Na concepção de Brose (1999, p. 49), 

 

No geral, indicadores de impacto para projetos e programas de 

fortalecimento do desenvolvimento local podem ser: manutenção e criação 

de postos de trabalho; início de novas atividades econômicas; pluriatividade 

na agricultura familiar; estabilidade na renda familiar; manutenção de uma 

paisagem rural equilibrada; ativa participação da população nas decisões 

nos seus espaços econômicos; novas formas de gestão pública, entre 

outros. 

 

 Embora para a maioria dos autores as CREDIS desempenham um importante 

papel para o desenvolvimento das regiões de sua atuação, alguns deles ressaltam 

que existem certas dificuldades e problemas a serem solucionados para uma plena 

atuação delas neste desenvolvimento.  
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Para Búrigo (2007, p. 102),  

 

Um exemplo prático disto se encontra na necessidade de modificar a 

legislação para se ampliar o acesso das cooperativas aos recursos de 

crédito público. Diferente do que ocorre na américa do Norte e na Europa, 

as leis brasileiras impedem, por exemplo, que as cooperativas de crédito 

tomem recursos diretamente do Tesouro Nacional, mesmo em programas 

oficiais destinados aos seus associados. As credis ficam, por isso, 

dependentes da intermediação de outros agentes financeiros (Banco do 

Brasil, Bndes etc.), o que é, em geral, bastante conflituoso e oneroso. 

 

 Ainda segundo o autor, é necessário que se realizem campanhas de 

popularização do cooperativismo de crédito no país, o qual ainda não atinge grande 

parte da população, e que se construam indicadores que auxiliem na compreensão 

do grau de sintonia existentes entre os interesses da organização e os da 

comunidade local (BÚRIGO, 2007). Além disso, o crescente processo de 

incorporação de cooperativas de menor expressão a grandes cooperativas, 

vislumbrando uma maior garantia econômica, pode acabar distanciando a relação de 

proximidade de sua administração com as pequenas localidades, gerando um 

possível desinteresse pela resolução dos problemas enfrentados por esta minoria. 

 Sendo assim, podemos afirmar que o cooperativismo de crédito atua como 

agente de desenvolvimento local principalmente por meio de quatro grandes fatores, 

sendo eles: a distribuição das sobras da cooperativa aos seus associados; o 

financiamento de programas técnicos, educacionais e sociais; a retenção do capital 

gerado na região por só poderem operar com associados que residem nas 

localidades; e a prática de tarifas mais baixas em relação a outras instituições 

financeiras, possibilitada pelo ato cooperativo e pela condição não-lucrativista da 

instituição. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 

 A fim de se alcançar o objetivo proposto por esta pesquisa que é discutir 

sobre a importância das cooperativas de crédito no desenvolvimento local 

endógeno, foi realizado um estudo de caso com o Sistema Cooperativo de Crédito 

Sicredi e sua cooperativa Sicredi Pioneira RS, sediada no município de Nova 

Petrópolis. A escolha desta cooperativa deve-se ao fato de que ela atua em alguns 

pequenos municípios, os quais são o objeto de estudo que o trabalho pretende 

analisar, além de possuir uma população muito ligada ao cooperativismo de crédito, 

o qual está presente a mais de cem anos em sua cidade sede. Por meio deste 

método será possível dimensionar o desenvolvimento alcançado pela região, e o 

papel da cooperativa de crédito neste processo. 

 

 

4.1 Objetivo, método e abordagem escolhidos 
 

 Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa será de caráter exploratório, 

buscando a construção de uma maior familiaridade com o tema. 

 Segundo Gil (2000, apud Pereira , 2010, p.72), este tipo de pesquisa 

 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas 

bibliográficas e estudos de caso [...] 

 

No que tange a esfera do procedimento técnico, far-se-á o uso do estudo de 

caso, o qual pretende representar de maneira satisfatória outros casos semelhantes. 

De acordo com Severino (apud ROSA, 2010, p.26), o estudo de caso é “uma 

pesquisa que se encontra em um estudo de caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente 

representativo”. 
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 Já a abordagem adotada será tanto de ordem quantitativa, aquela que faz uso 

de recursos e de técnicas estatísticas, como qualitativa, buscando o “vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números” (PEREIRA, 2010, p.71). Os dados estatísticos e numéricos 

relativos a cooperativa e a condição econômica e social da população serão de 

extrema importância para o estudo. Não obstante, será realizado um cruzamento 

com a percepção de atores chave da cooperativa e seus associados em relação a 

dualidade desenvolvimento local e cooperativas de crédito, proporcionando um 

melhor embasamento da conclusão a ser estabelecida pela pesquisa. 

 

 

4.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre os temas de interesse, utilizando fontes de dados primárias e secundárias, as 

quais forneceram informações específicas sobre o tema. 

 Na coleta de dados secundários, além dos sites que forneceram informações 

importantes sobre as condições socioeconômicas das regiões em foco, como o IDH, 

o PIB e o IDESE, foi utilizado o Relatório de Sustentabilidade do Sicredi referente ao 

ano de 2013; o Relatório Anual de 2013 da Sicredi Pioneira RS; e os sites destas 

instituições, os quais forneceram informações essenciais para o melhor 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Já a coleta de dados primários valeu-se da realização de entrevistas com 

importantes colaboradores da cooperativa, os quais estão de alguma forma 

fortemente ligados ao tema analisado, assim como com associados da mesma. 

 

 

4.3 Aplicação do instrumento de pesquisa 

 

 As entrevistas foram realizadas pessoalmente na cidade de Nova Petrópolis 

no dia treze de outubro deste ano, valendo-se de roteiros previamente estruturados, 

os quais encontram-se em apêndice. Entretanto, mesmo tendo estes roteiros formais 

de entrevista, a conversa se deu de maneira informal, abrindo a possibilidade dos 
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entrevistados se expressarem a respeito do tema de forma livre, relatando suas 

experiências e opiniões, sem no entanto perderem o foco da entrevista. 

 Primeiramente foram entrevistados três colaboradores chave da cooperativa 

individualmente, os quais possuíam uma maior familiaridade com o tema e, 

consequentemente, puderam contribuir de maneira mais proveitosa. Foram eles o 

Assessor de Comunicação e Marketing da cooperativa, o qual lida diretamente com 

os números da instituição e possui um importante conhecimento geral sobre o 

negócio; o Assessor de Agronegócios, escolhido pelo fato de ter maiores 

informações sobre os produtores rurais da região e suas condições 

socioeconômicas; e o Presidente da cooperativa, detentor de um vasto 

conhecimento a respeito do cooperativismo de crédito e da região analisada. 

 Em uma segunda etapa foram entrevistados três associados da cooperativa 

de maneira aleatória dentro de uma unidade de atendimento localizada no centro da 

cidade de Nova Petrópolis, objetivando extrair a percepção dos mesmos em relação 

a instituição e a região em que ela está inserida. 

 

 

4.4 Análise dos dados 

 

A partir dos dados obtidos da Sicredi Pioneira RS e do próprio sistema, além 

das informações socioeconômicas sobre a região de influência da cooperativa, pôde 

ser mensurado o grau de desenvolvimento que a região alcançou e o papel da 

CREDI neste desenvolvimento. Já as entrevistas passaram por uma análise 

qualitativa, a qual trouxe uma visão de alguns atores sobre cooperativismo como 

possível fator desenvolvimentista e a situação da sua região. Estes dados passaram 

por uma análise qualitativa, ligando as diferentes informações coletadas pelo estudo 

exploratório e bibliográfico, resultando em uma melhor conclusão acerca do 

questionamento proposto pelo trabalho.   

 

 

 

 

 



44 
 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados dados referentes ao Sistema Cooperativo 

de Crédito Sicredi e de sua cooperativa Sicredi Pioneira RS, sediada no município 

de Nova Petrópolis. Para isso, far-se-á uso dos sites institucionais do sistema e da 

cooperativa, do Relatório Anual de Sustentabilidade (2013) do Sicredi, e do Relatório 

Anual (2013) da Sicredi Pioneira RS. Para o dimensionamento da região de atuação 

da cooperativa e de seu respectivo desenvolvimento, serão colhidos dados do site 

da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

 

 

5.1 O Sistema Sicredi 
 

A marca Sicredi foi adotada por todas as cooperativas integrantes do sistema 

a partir do ano de 1992, e veio a ganhar maior expressão com a fundação do Banco 

Cooperativo Sicredi S.A. no ano de 1995. Apesar de apresentar uma história 

relativamente recente, a formação das centrais estaduais e das próprias 

cooperativas de crédito possuem um caminho mais longo, o qual começa pela 

fundação da primeira CREDI da América Latina na cidade de Nova Petrópolis, a 

atual Sicredi Pioneira RS. 

Hoje, o sistema de crédito cooperativo Sicredi, constituído no estado do Rio 

grande do Sul, é uma instituição financeira cooperativa formada por 101 CREDIS 

atuantes de forma sistêmica em 11 estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Tocantins, Pará, Rondônia e Goiás). Estas cooperativas de crédito singulares estão 

espalhadas entre os menores e maiores centros urbanos e rurais do país, e se 

dividem entre quatro centrais estaduais (Central Sicredi Sul, Central Sicredi 

PR/SP/RJ, Central Sicredi Brasil Central e Central Sicredi MT/PA/RO), as quais são 

responsáveis por difundir o cooperativismo de crédito e coordenar a atuação das 

cooperativas filiadas, apoiando-as nas atividades de desenvolvimento e expansão. 
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 Além das quatro centrais estaduais, o sistema ainda conta com a 

Confederação, a Fundação, o Banco Cooperativo e empresas controladas 

(Administradora de Cartões, Administradora de Consórcios e Corretora de Seguros), 

e a Sicredi Participações S.A., proporcionando ganhos de escala, fortalecendo a 

marca e criando uma maior competitividade. 

Estes integrantes do sistema, com exceção das centrais regionais e das 

cooperativas, localizam-se dentro do Centro Administrativo Sicredi (CAS), localizado 

na cidade de Porto Alegre. A relação entre estas entidades do sistema pode ser 

melhor entendida através da visualização do organograma abaixo: 

 

 

 
Figura 2 – Organograma do sistema Sicredi. 

Fonte: Relatório Anual de Sustentabilidade do Sicredi (2013). 

 

 

A Sicredi Participações S.A (SicrediPar), foi constituída com o intuito de 

propiciar a participação direta e formal das cooperativas de crédito na gestão 

corporativa e, ao mesmo tempo, dar maior transparência à estrutura de governança 

do Sicredi. A SicrediPar é uma holding pura, instituída com os propósitos de 
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controlar o Banco Cooperativo Sicredi e coordenar as decisões estratégicas do 

Sistema. 

Já o Banco Cooperativo Sicredi tem a função de atuar como intermediador 

das cooperativas de crédito no acesso ao mercado financeiro e a programas 

especiais de financiamento, além de administrar em escala os recursos e 

desenvolver produtos corporativos e políticas de comunicação e marketing e de 

gestão de pessoas. Ele também é responsável pelo controle da Corretora de 

Seguros, da Administradora de Cartões, da Administradora de Consórcios e da 

Administradora de Bens. O Banco Cooperativo Sicredi mantém parcerias 

estratégicas importantes com o Rabo Development B.V. (braço de desenvolvimento 

do grupo holandês Rabobank) e com a International Finance Corporation (IFC). 

Atuando juntamente ao banco, a Confederação Sicredi nada mais é do que 

um centro de serviços compartilhados entre as empresas e as entidades que 

integram o Sicredi, nos segmentos de informática, administrativo, nas áreas 

tributária, contábil, folha de pagamento, compras e logística. 

 Outro integrante importante deste sistema é a Fundação de Desenvolvimento 

Educacional e Cultural Sicredi (Fundação Sicredi), a qual tem por objetivo estruturar, 

desenvolver e coordenar programas de educação que promovam o cooperativismo 

de crédito e a formação de associados. Estruturada como uma organização da 

sociedade civil de interesse público (Oscip), ela conduz sete frentes de trabalho: os 

programas Crescer, Pertencer e A União Faz a Vida; Centro de Informação e 

Memória; captação de recursos; cultura; e sustentabilidade. Ela também é a 

responsável pelo gerenciamento das ações sustentáveis do sistema, estruturando o 

Relatório Anual de Sustentabilidade, o qual demonstra dados sobre a evolução 

socioeconômica e ambiental. 

Neste relatório, podemos observar que o cooperativismo de crédito possui 

uma grande vocação pelo desenvolvimento das localidades, visto que um dos seus 

sete princípios universais é o interesse pela comunidade. Não podendo fugir deste 

norteador, o Sicredi apresenta em sua Visão, Missão e Valores, aspectos que 

demonstram a preocupação com a sociedade.  

 A descrição da sua Missão nada mais é do que “Como sistema cooperativo, 

valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade”. 

Aqui já é possível notar que a instituição preocupa-se tanto com a qualidade de vida 
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de seus associados quanto da sociedade como um todo, o que já demonstra que a 

mesma possui uma preocupação com o desenvolvimento das localidades.  

Não obstante, é em sua Visão que esta preocupação com as regiões em que 

está inserida fica ainda mais clara, sendo: ”Ser reconhecido pela sociedade como 

instituição financeira cooperativa, comprometida com o desenvolvimento econômico 

e social dos associados e das comunidades, com crescimento sustentável das 

cooperativas, integradas em um sistema sólido e eficaz”. 

 Também no relatório, observamos que, no final do exercício de 2013, o 

sistema Sicredi já possuía mais de 2,5 milhões de associados espalhados entre as 

suas 100 cooperativas (hoje são 101), os quais movimentavam aproximadamente 

38,4 bilhões de ativos totais. 

 Alguns dos principais indicadores do Sicredi, no final do ano de 2013, podem 

ser observados na tabela abaixo:  

 

 

Tabela 1 – Principais indicadores do sistema Sicredi no final do ano de 2013 
 

 
Fonte: Relatório Anual de Sustentabilidade do Sicredi (2013). 

 

 

Associados

Colaboradores

Cooperativas de crédito filiadas

Pontos de atendimento

Agentes credenciados

Caixas eletrônicos próprios

Ativos (R$)

Patrimônio líquido (R$)

Depósitos a prazo (R$)

Poupança (R$)

Crédito Geral (R$)

Crédito Rural (R$)

Sobras líquidas (R$)

13,1 bilhões

3,7 bilhões

12,1 bilhões

9,8 bilhões

846 milhões

1.258

2.237

3.142

38,4 bilhões

5,3 bilhões

2,5 milhões

16.899

100
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Estes números colocaram esta instituição entre as maiores do segmento 

financeiro do Brasil3, sendo o segundo maior sistema cooperativo, demonstrando 

que, além de possibilitar o acesso ao mercado financeiro, a criação deste sistema 

proporcionou solidez financeira as cooperativas filiadas. Observando-se também as 

séries históricas do mesmo, percebe-se que o Sicredi vem apresentando um 

crescimento muito consistente em todos os aspectos. No ano de 2013, o sistema 

apresentou um aumento de 16,5% do seu patrimônio líquido em relação a 2012, 

como pode ser observado nos gráficos abaixo: 

 

 

 
Figura 3 – Dados históricos do sistema de 2011 a 2013. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Relatório Anual da cooperativa Sicredi Pioneira RS 
(2013). 

 

 

 Além disto, conforme a tabela 1, observa-se que 26% dos ativos totais da 

instituição são destinados ao crédito rural, evidenciando a forte ligação que o 

                                                 
3 Nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, o Sicredi apresenta-se como a instituição do ramo financeiro 

com a maior quantidade de pontos de atendimento. No ano de 2011, o sistema já liderava este ranking no estado 

do Rio Grande do Sul, com 531 pontos, frente aos 397 do segundo colocado, o Banrisul.  
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Sicredi, e o cooperativismo de crédito como um todo, possui com a classe dos 

trabalhadores rurais. Este percentual rendeu, pelo segundo ano consecutivo, a 

classificação pela revista Exame em seu ranking Melhores e Maiores 2013, como a 

terceira instituição financeira com maior volume de recursos concedidos na 

modalidade de crédito rural e segunda entre os bancos privados. 

Somente no ano de 2013, o número de associados tomadores desta 

modalidade de crédito, entre linhas de custeio, investimento e comercialização, 

somou mais de 134 mil, estimulando o desenvolvimento das regiões agrícolas e 

principalmente dos pequenos produtores rurais.  Destes R$ 9,8 bilhões concedidos, 

62,4% foram distribuídos através da linha de crédito Pronaf, a qual destina crédito 

aos agricultores familiares, viabilizando, com isso, a permanência do agricultor no 

campo e o desenvolvimento da agricultura familiar no país, se tornando o banco 

privado que mais concedeu recursos por esta linha do BNDES no ano. 

O perfil do associado tomador de crédito rural do sistema, pode ser melhor 

dimensionado através da tabela a seguir: 

 

 

Tabela 2 – Perfil do associado tomador de crédito rural no Sicredi em 2013. 
 

 
Fonte: Relatório Anual de Sustentabilidade do Sicredi (2013). 

 

 

 Conforme exposto na tabela, é possível perceber que, principalmente na 

Central Sicredi Sul, a qual a cooperativa foco do estudo está inserida, os tomadores 

de crédito dispõem de pequenas propriedades e possuem uma renda anual 

Centrais
Renda anual média

(R$)

Tamanho médio das

propriedades (ha)

Ticket médio das

operações (R$)

Média Sistema 179,23 35,3 mil90 mil

130 mil

135 mil

88 mil

86 mil

Central Sicredi MT/PA/RO

Central Sicredi Brasil Central

Central Sicredi PR/SP

Central Sicredi Sul 42,89 21,4 mil

318,74 156,1 mil

287,26 120,7 mil

68,02 40,3 mil
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relativamente baixa, mesmo sendo estes dados apenas médias, as quais podem 

distorcer a real condição dos associados.  

Ainda em relação ao crédito, segundo dados do BACEN divulgados no 

Relatório Anual da Sicredi Pioneira RS (2013), 67% dos recursos captados pelos 

bancos convencionais são destinados a região Sudeste do Brasil, a qual possui as 

maiores empresas e que, consequentemente, realizam as maiores operações de 

crédito. Este fenômeno proporciona um escoamento das riquezas das regiões 

menos favorecidas economicamente para os grandes centros urbanos e industriais. 

Como as cooperativas de crédito são obrigadas por lei a captar e emprestar 

recursos de associados para associados, este fenômeno acaba não acontecendo, 

uma vez que os associados devem residir ou funcionar (no caso de pessoas 

jurídicas), somente na região de atuação da cooperativa. Este fluxo gera o 

desenvolvimento da região, através da disponibilização de novos investimentos, os 

quais criam novos empregos e movimentam a economia em um ciclo virtuoso. 

Em relação à inclusão financeira, o qual o seu fomento faz parte das 

atribuições de uma instituição cooperativa de crédito, os serviços financeiros do 

Sicredi são preponderantes em pequenos municípios e entre microempresários e 

pequenos agricultores. Entre os municípios em que o Sicredi está presente, 47% 

têm menos de 10 mil habitantes, e em 206 deles, é a única instituição financeira, de 

acordo com o Banco Central. Este fenômeno se deve ao fato de que estes pequenos 

municípios não apresentam um nível de atratividade suficiente para justificar a 

instalação de uma agência bancária de uma instituição convencional, a qual trabalha 

na premissa do lucro. Caso estas regiões não possuíssem o Sicredi para que a sua 

população realizasse as suas operações financeiras, elas sofreriam com o 

escoamento dos seus recursos para as cidades vizinhas mais desenvolvidas. 

 Outro dado relevante do sistema são os R$ 846 milhões de sobras líquidas 

obtidos no ano. Estas sobras, caso o Sicredi fosse uma instituição financeira 

convencional, seriam distribuídos entre os sócios da instituição, conforme o seu 

capital aplicado na mesma. Entretanto, por se tratar de um sistema cooperativo de 

crédito, este capital ficou nas próprias cooperativas, as quais os sócios são os 

próprios usuários, retendo assim os recursos nas regiões onde foram gerados. 

 Destes R$ 846 milhões, conforme previsto em lei, o sistema dedica no mínimo 

5% das sobras líquidas apuradas no exercício ao Fundo de Assistência Técnica 

Educacional e Social (Fates). Estes recursos destinam-se à prestação de assistência 
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educacional aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos 

colaboradores da cooperativa. Esse fundo está relacionado ao princípio de que a 

cooperativa deve estimular a formação de seus associados. No ano de 2013, o 

Sicredi aportou R$ 36,2 milhões para o Fates, dos quais R$ 35,2 milhões foram 

destinados a projetos educacionais e sociais, entre os quais o programa “A União 

Faz a Vida”. 

 Desenvolvido pelo Sicredi a 19 anos, o programa “A União faz a Vida” tem 

como objetivo construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por 

meio de práticas de educação cooperativa, contribuindo para a educação integral de 

crianças e adolescentes, em âmbito nacional. A iniciativa acredita em um futuro com 

cidadãos mais justos, solidários e empreendedores, que respeitam a diversidade e 

dialogam para tomar decisões. 

Para a implantação do programa, deve ocorrer a manifestação de interesse 

pelo município, por meio da secretaria Municipal de Educação ou de uma instituição 

de ensino, ficando a sua realização centralizada na cooperativa do Sicredi na 

cidade. As atividades, realizadas em sala de aula ou no ambiente da comunidade, 

são conduzidas por professores capacitados na metodologia.  

No ano de 2013, o programa atingiu mais de 175 mil crianças e adolescentes, 

e 14 mil educadores de cerca de mil escolas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio, em 165 municípios em todo o Brasil. Só em 2013, os 

investimentos relacionados ao Programa somaram R$ 5,9 milhões, advindos de 

recursos do Fates, de doações de empresas conveniadas e de terceiros. 

Outro fator que auxilia indiretamente no desenvolvimento das regiões são os 

investimentos que o sistema aplica na capacitação de seus colaboradores. Em 2013, 

estes investimentos chegaram a marca de R$ 27,4 milhões, acrescidos do valor de 

R$ 610,8 mil utilizados na aquisição de uma nova plataforma de ensino online para 

os seus colaboradores. Tendo como um de seus diferenciais o relacionamento, no 

Sicredi, os atendentes atuam como consultores financeiros de seus associados, 

indicando quais os melhores produtos e serviços atendem a necessidade de cada 

um deles, e não apenas aqueles que trarão uma maior margem de lucro para a 

instituição, proporcionando o uso consciente de seus recursos.  

Somando-se a isso, as assembleias itinerantes realizadas pela 

Administradora de Consórcios mostram aos associados alternativas de acesso a 

bens e serviços de uma maneira econômica. Em decorrência disto, em dezembro de 
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2013, enquanto o mercado apresentava índices de inadimplência de 7% para o 

crédito pessoal e de 5,2% para o financiamento de veículos de pessoa física, no 

Sicredi, os indicadores estavam em 2,08% e 1,59% respectivamente. 

Estes e outros fatores vem demonstrando que o sistema Sicredi, muito devido 

a sua natureza cooperativa, vem atuando como um importante agente de 

desenvolvimento das localidades de maneira endógena, uma vez que o maior fator 

de fomento das regiões procede das riquezas produzidas nelas próprias, as quais 

permanecem nestes locais. 

 

 

5.2 A Sicredi Pioneira RS 
 

 No ano de 1902, a partir da motivação do padre Theodor Amstad e de 19 

lideranças da comunidade, foi constituída a primeira cooperativa de crédito da 

América Latina, em Linha Imperial Nova Petrópolis, a Caixa de Economias e 

Empréstimos Amstad, atual Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Pioneira da Serra Gaúcha (Sicredi Pioneira RS). Este acontecimento 

credenciou a cidade a, no ano de 2010, receber o título de capital nacional do 

cooperativismo, a qual ainda detêm um memorial dedicado ao cooperativismo 

(Memorial Padre Amstad), localizado no prédio onde operou a primeira sede própria 

da cooperativa, e o monumento “Força Cooperativa”, localizado na praça central de 

Nova Petrópolis. 

 Atualmente, a Sicredi Pioneira atua em 21 municípios, espalhados pela região 

serrana e vale dos sinos, operando por meio de suas 36 unidades de atendimento. 

Estes 21 municípios estão divididos em três grandes regionais, a Regional Serra; a 

Regional Sinos; e a Regional Caxias, conforme observado na figura abaixo: 
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Figura 4 – Divisão dos munícipios entre as Regionais da Sicredi Pioneira RS. 

Fonte: Site institucional da Sicredi Pioneira RS. 

 

 

É interessante observar que, em alguns destes municípios4, o Sicredi é a 

única instituição financeira presente, sendo de enorme importância para a sua 

região, pois dispensa o deslocamento da população as cidades vizinhas no intuito de 

realizar suas operações financeiras, o que culmina em uma maior movimentação da 

economia local. 

                                                 
4 A Sicredi Pioneira RS apresenta-se como a única instituição financeira presente nos municípios de Linha Nova, 

Presidente Lucena e Alto Feliz. 
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Além disso, mesmo nas cidades da região de atuação da Sicredi Pioneira que 

possuem bancos comerciais e públicos, a sua abrangência entre seus moradores é 

muito grande. Excluídos os municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias 

do Sul, 21% da população economicamente ativa é associada à cooperativa, 

chegando em alguns municípios, como Linha Imperial, a mais de 90%, conforme a 

figura 4. 

 

 

Tabela 3 – Percentual da população economicamente ativa que é associada à Sicredi Pioneira RS. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Relatório Anual da cooperativa Sicredi Pioneira RS 

(2013). 

 

 

Estes números revelam que a Pioneira é uma instituição de grande 

importância para a economia local, uma vez que ela transaciona boa parte do capital 

gerado nestas cidades, assim como viabiliza muitos investimentos e disponibiliza 

diversos produtos e serviços à população associada. 

Município Percentual

São Francisco de Paula 1%

Canela 2%

São Leopoldo 2%

Novo Hamburgo 4%

Portão 6%

Caxias do Sul 7%

Estância Velha 7%

Lindolfo Collor 10%

Gramado 11%

Dois Irmãos 19%

Ivoti 22%

Feliz 40%

Nova Petrópolis 48%

Vale Real 55%

Santa Maria do Herval 62%

São José do Hortêncio 63%

Picada Café 66%

Alto Feliz 68%

Presidente Lucena 70%

Morro Reuter 70%

Linha Nova 93%
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Destes seus associados, 88% são Pessoa Física e os outros 12% são Pessoa 

Jurídica, as quais operam nestas regiões de atuação da cooperativa. A sua maior 

parte são oriundos da Regional Serra, somando 42% dos associados totais da 

cooperativa. Dos 58% restantes, 58,6% são da Regional Sinos e 41,4% da Regional 

Caxias. 

Um fato importante a se ressaltar é que, no final do ano de 2013, a 

cooperativa encontrava-se como a décima segunda maior cooperativa -em volume 

de ativos- da América Latina e a oitava do Brasil, o que a coloca entre as três 

maiores cooperativas do sistema. Alguns dados relevantes sobre a cooperativa 

podem ser observados na tabela 4. 

 

 

Tabela 4 – Principais indicadores da Sicredi pioneira RS no final do exercício de 2013. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Relatório Anual da cooperativa Sicredi Pioneira RS 

(2013). 

 

 

 Dos R$ 33,9 milhões de sobras líquidas geradas pela cooperativa no final do 

exercício contábil de 2013, foram destinados as contas corrente e capital (conta que 

possui o capital social) dos associados R$ 7,1 milhões, conforme decidido em 

assembleia. Esse montante pode ser utilizado pelos associados para investir em 

seus negócios e movimentar a economia de suas regiões, fato que seria impossível 

não se tratando de uma CREDI, a única modalidade de instituição financeira que 

trabalha com a distribuição de sobras. Somando-se a isso os R$ 8,3 milhões pagos 

Associados 99.685

Colaboradores 522

Pontos de atendimento 36

Ativos (R$) 1,2 bilhões

Patrimônio líquido (R$) 196 milhões

Crédito Geral (R$)  701 milhões

Sobras líquidas (R$) 33,9 milhões

Principais indicadores da Pioneira em 2013
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de juros ao capital social, 45% das sobras líquidas retornaram diretamente para 

estes associados. A descriminação da destinação das sobras pode ser analisada na 

tabela 5 a seguir: 

 

 

Tabela 5 – Destinações das sobras líquidas da cooperativa Sicredi Pioneira RS referentes ao 
exercício de 2013. 

 

 
Fonte: Relatório Anual da Sicredi Pioneira RS (2013). 

 

  

 Em relação a esta distribuição, vale ressaltar que 5% do total deste resultado 

líquido (R$ 1,2 milhões), foi destinado diretamente a programas técnicos, 

educacionais e sociais, os quais promovem outros âmbitos desenvolvimentistas que 

não o financeiro. 

 Na esfera técnica, a Sicredi Pioneira RS apoiou a Escola Técnica Bom Pastor, 

através do repasse de bolsas de estudo para formação de alunos no curso técnico 

de agropecuária. No final do ano de 2013, 24 alunos, todos filhos de associados da 

cooperativa em diversos municípios de sua área de ação, foram beneficiados 

diretamente com estas bolsas de estudo. Esta ação estimula os jovens a se 

manterem no meio rural, contribuindo para o constante desenvolvimento da 

agricultura familiar e destas regiões agrícolas.  

Nesta mesma esfera, a cooperativa também apoiou o Centro de Regional de 

Qualificação Profissional de Produtos Rurais de Nova Petrópolis (Cetanp), 

coordenado pela Emater/RS, que promove cursos nas diversas áreas do 

agronegócio. As ações desenvolvidas por esta organização contribuem para a 

qualificação, o aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida dos associados 

produtores rurais. Apoiar este projeto significa promover o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental dos associados, estimulando-os para que 

permaneçam e cresçam no agronegócio. A Pioneira está ao lado deste projeto 

desde o início de suas atividades, em 1994, e contribuiu na formação na área do 

Destinações Legais e Estatutárias Distribuição

Juros ao Capital Social R$ 8.279.582,97

Fundo de Reservas R$ 17.300.000,00

FATES R$ 1.200.000,00

Sobras Disponíveis na Assenbléia R$ 7.086.610,87

Total R$ 33.866.193,84
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agronegócio de mais de 13.511 pessoas, vindas dos municípios da área de ação da 

cooperativa. Os cursos oferecidos pela instituição possuem uma vasta gama de 

opções, os quais vão desde “Dietas para Vacas de Alta Produção com uso do 

Computado”, a “Manutenção e Regulagem de Pulverizadores”. 

No âmbito educacional, a cooperativa incentivou principalmente a participação 

dos associados nas decisões da cooperativa, estimulando mais o seu papel de dono 

da instituição, através dos programas Crescer e Pertencer.  

O programa Crescer oferece cursos e materiais de estudo que visam a 

qualificação e a participação dos associados no desenvolvimento da cooperativa. O 

associado aprofunda os seus conhecimentos sobre cooperativismo e gestão da sua 

cooperativa, compreendendo melhor o seu papel de dono de um empreendimento. 

Já o programa Pertencer aproxima o associado do dia a dia da cooperativa, 

incentivando-o a participar das decisões e acompanhar a implementação do que foi 

planejado. Para uma maior participação ativa de seus associados, a cooperativa 

está organizada em 160 núcleos que observam a distribuição geográfica de seus 

associados. Cada um destes núcleos conta com um coordenador titular e até dois 

suplentes, eleitos pelos associados, os quais têm a responsabilidade de representar 

o voto do seu núcleo na Assembleia Geral. Através deste programa acontecem as 

assembleias de núcleos, no município de cada unidade de atendimento. Neste 

encontro são discutidos e votados antecipadamente os temas da Assembleia Geral, 

onde a decisão de cada núcleo será representada pelo coordenador que participará 

da Assembleia Geral. Estas ações culminaram na participação de mais de 10% dos 

associados da cooperativa nas assembleias de núcleo no ano de 2013, totalizando 

8,3 mil associados que participaram ativamente das decisões da cooperativa, 

através de votação eletrônica e secreta, garantindo maior sigilo e segurança aos 

associados.  

Ainda neste âmbito, a Sicredi Pioneira RS promoveu, junto a outros parceiros, 

o Projeto Vôlei.  Este projeto atende mais de 170 crianças e adolescentes entre 8 e 

17 anos de idade, e têm por objetivo, além de orientá-los no esporte coletivo de 

voleibol, aprimorar os seus valores morais, criar hábitos mais saudáveis e obter uma 

melhor integração social. Este projeto é realizado na cidade de Nova Petrópolis, e 

contribui grandemente para o aumento da qualidade de vida dos jovens da região. 

 Como última destinação do FATES, a esfera social, a cooperativa promove o 

programa “A União Faz a Vida”, adotado também por outras cooperativas do 
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sistema. O programa que tem como objetivo promover práticas de educação com 

foco nos princípios da cooperação e cidadania, o qual está presente em 11 

municípios da região de atuação da Pioneira (conforme a tabela 6), atinge 79 

escolas, 900 professores e mais de 10.000 alunos. Através do programa é possível 

mostrar aos jovens cidadãos a sua capacidade de participação como agentes 

empreendedores do seu próprio desenvolvimento econômico e social. Dentre os 

seus inúmeros projetos que o programa desenvolve, está a biblioteca móvel “Kombi 

Abelhuda”, a qual objetiva despertar o espírito de cooperação partilhando um espaço 

de cultura e estimulando a preservação de material de uso comum, e estimular o 

hábito da leitura entre as crianças e os jovens. 

 

Tabela 6 - Municípios com o programa “A União Faz a Vida” na área de ação da  
Sicredi Pioneira RS e data de início. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Relatório Anual da cooperativa Sicredi Pioneira RS 

(2013). 

 

 

 Além disso, a Pioneira apoia através do programa "A união faz a vida", o 

projeto das Cooperativas Escolares. O projeto estimula os jovens a realizarem todo 

o processo de planejamento, fundação, definição de produto, produção e venda. O 

aprendizado dentro de uma cooperativa escolar, além de formar futuros gestores e 

líderes de comunidade, busca gerar cidadãos mais solidários, os quais respeitam os 

princípios do cooperativismo. A expansão das cooperativas escolares na região se 

deu de maneira muito rápida, sendo implementadas em quatro anos 26 cooperativas 

escolares, das quais 10 foram constituídas somente em 2013. Hoje elas estão 

espalhadas em 11 municípios da área de ação da Sicredi Pioneira RS. 

Município Data de início

Picada Café 2000

Nova Petrópolis 2001

Feliz 2002

Morro Reuter 2006

São José do Hortêncio 2008

Linha Nova 2008

Vale Real 2009

Alto Feliz 2009

Santa Maria do herval 2010

Ivoti 2012

Presidente Lucena 2013
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 Outro projeto que a cooperativa começou a apoiar em outubro de 2014 é o 

projeto “Mão Amiga” de Caxias do Sul, que direciona para escolas particulares 

crianças de 0 a 6 anos de idade, as quais não conseguiram vaga no ensino gratuito 

e que estão em situação de vulnerabilidade social. O projeto se encarrega do 

pagamento da metade da mensalidade para o aluno, sendo a outra metade paga 

pelos pais, os quais são direcionados ao mercado de trabalho. Ele conta com 

doações de pessoas físicas, jurídicas, repasse de verbas do COMDICA (Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), dos voluntários associados e, 

principalmente, de padrinhos mensalistas. Através desta parceria, a cooperativa já 

viabilizou a oportunidade de escola para 28 crianças de Caxias do Sul. A Pioneira 

também se encarregou de realizar ações para divulgação e captação de padrinhos 

do projeto, bem como auxiliar eventos e escolas apoiadas pelo mesmo.  

 Além dos fatos já mencionados que promovem o desenvolvimento econômico 

e social da região em que a cooperativa atua, outros dois fatores estão trazendo 

economia para os associados, sendo eles os preços mais baixos praticados pela 

Pioneira em relação à média do mercado, e os impostos não cobrados em certas 

operações financeiras devido o “Ato Cooperativo”. Levando-se em consideração a 

média praticada pelo mercado em algumas operações financeiras e a não incidência 

do IOF, resultaram em uma economia no ano de 2013 de R$ 54 milhões aos seus 

associados, conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 7 – Economia gerada por produto da Pioneira em relação à média de preços praticados pelo 
mercado no ano de 2013. 

 

 
Fonte: Relatório Anual da cooperativa Sicredi Pioneira RS (2013). 

 

 

 Estes R$ 54 milhões que deixaram de ser gastos pelos associados, puderam 

ser revertidos em investimentos na região e na movimentação de sua economia, 

culminando no desenvolvimento destas localidades. É importante ressaltar que este 

capital, caso não houvesse a Sicredi Pioneira RS, estaria sendo escoado 

principalmente para os sócios dos grandes bancos comerciais, cultivando o 

processo de distribuição desigual de recursos entre regiões e a desigualdade social. 

 

 

5.3 Dados da região de ação da Sicredi Pioneira RS 
 

 A cooperativa de crédito Sicredi Pioneira RS está presente em 21 municípios 

que se estendem, em sua maioria, na região serrana do estado do Rio Grande do 

Sul, os quais possuem uma certa variância em seus tamanhos, partindo dos de 

pequeno porte como Linha Nova, o qual possui apenas 1.624 habitantes, a Caxias 

do Sul, uma das maiores cidades do estado, com seus 435.564 habitantes. 

 Ao analisarmos apenas os municípios da Regional Serra, os quais possuem 

uma maior participação da população economicamente ativa associada, conforme a 

tabela 3, para fins de relevância da ação da cooperativa no desenvolvimento local, 

observamos que a média da população encontrava-se, no ano de 2010, em 

Produto Valor
Taxa 

Sicredi
Total Mensal

Taxa 

Média 

Mercado

Total Mensal IOF Diferença

Conta Especial R$ 30.838.462 5,85% R$ 1.804.050 7,92% R$ 2.442.406 R$ 77.096

Crédito Pessoa Física R$ 94.391.716 2,10% R$ 1.983.228 3,48% R$ 3.284.927 R$ 235.979

Veículos R$ 84.834.539 1,33% R$ 1.124.992 1,61% R$ 1.365.836 R$ 212.086

Capital de Giro PJ R$ 175.948.012 1,54% R$ 2.715.653 1,58% R$ 2.777.091 R$ 439.870

Cartão de Crédito R$ 471.958 5,00% R$ 23.598 9,37% R$ 44.222 R$ 1.179

Consórcios R$ 13.507.016 0,18% R$ 24.887 0,23% R$ 30.979

Poupança/Aplicações R$ 275.268.163 0,50% R$ 1.370.835 0,49% R$ 1.348.814

Tarifa Mensal R$ 88.605 R$ 16,93 R$ 1.500.088 R$ 31,07 R$ 2.752.967

Total Mensal R$ 7.805.662 R$ 11.349.616 R$ 966.211 R$ 4.510.165

Desenbolso Anual R$ 93.667.951 R$ 136.195.397,00 R$ 11.594.540 R$ 54.121.987
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aproximadamente 10,9 mil habitantes, demonstrando a sua grande participação 

entre os pequenos municípios.   

 Além disso, em média 1,9 mil habitantes por cada uma destas cidades 

residem em zonas rurais, um índice maior do que a média do estado, o qual possui 

sua economia baseada no setor primário, reforçando ainda mais a ligação da 

cooperativa com os pequenos produtores da região. Estes números podem ser 

melhor observados na tabela a seguir: 

 

 

Tabela 8 – População total, rural e urbana dos municípios da Regional Serra. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da FEE (2010). 

 

 

Estes municípios que fazem parte da Regional Serra da Sicredi Pioneira RS, 

foram responsáveis por apenas aproximadamente 1% do PIB gerado pelo estado no 

ano de 2011, fato que se deve a maior participação das cidades mais urbanizadas 

neste indicador. Não obstante, em uma série história de cinco anos, a qual vai do 

ano de 2006 à 2011, esta região apresentou um desenvolvimento, na maior parte de 

seus municípios, acima da média do Rio Grande do Sul. Estes números podem ser 

analisados na tabela 9.  

 

 

Município População Total População Urbana População Rural

LINHA NOVA 1624 416 1208

PRESIDENTE LUCENA 2484 1511 973

ALTO FELIZ 2917 816 2101

SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 4094 2645 1449

VALE REAL 5118 4566 552

PICADA CAFÉ 5182 4559 623

LINDOLFO COLLOR 5227 4287 940

MORRO REUTER 5676 4841 835

SANTA MARIA DO HERVAL 6053 4362 1691

FELIZ 12359 9416 2943

NOVA PETRÓPOLIS 19045 14134 4911

GRAMADO 32273 29013 3260

CANELA 39229 35831 3398

Média 10868 8954 1914
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Tabela 9 – Crescimento do PIB dos municípios da Regional Serra e do estado do Rio Grande do Sul 
entre os anos de 2006 e 2011. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da FEE (2006 e 2011). 

 

 

 É possível notar que três das quatro cidades que tiveram um maior 

crescimento de seu produto interno bruto entre os anos de 2006 e 2011, têm a 

cooperativa Pioneira como a sua única instituição financeira, sendo elas Alto Feliz, 

Presidente Lucena e Linha Nova.  

Com a chegada da crise que abalou a Europa e o mundo no ano de 2010, a 

economia de muitas localidades foi afetada, gerando uma instabilidade em algumas 

regiões do estado, fato que o levou a apresentar um crescimento de seu PIB abaixo 

do esperado neste ano, sendo apenas de 4%. Neste período é interessante observar 

que, na região analisada, o crescimento deste indicador apresentou altas muito 

acima da média estadual em quase todos os municípios, conforme a tabela 10 

abaixo: 

 

 

 

 

 

Município 2006 2011 Crescimento

LINDOLFO COLLOR 85.159,19 108.744,02 28%

VALE REAL 42.382,48 63.259,89 49%

SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 48.945,99 74.991,16 53%

SANTA MARIA DO HERVAL 79.836,75 122.999,64 54%

CANELA 288.805,00 462.402,02 60%

PICADA CAFÉ 109.085,57 181.917,00 67%

FELIZ 146.753,97 250.999,49 71%

NOVA PETRÓPOLIS 254.623,31 435.897,27 71%

MORRO REUTER 58.669,03 101.400,29 73%

LINHA NOVA 14.862,42 25.932,06 74%

GRAMADO 390.965,60 683.986,50 75%

PRESIDENTE LUCENA 25.721,69 49.189,31 91%

ALTO FELIZ 23.420,62 53.005,36 126%

Média Rio Grande do Sul 156.826.932,24 263.633.397,84 68%

PIB (R$ mil)
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Tabela 10 – Crescimento do PIB dos municípios da Regional Serra e do estado do Rio Grande do Sul 
entre os anos de 2010 e 2011. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da FEE (2010 e 2011). 

 

 

Nesta tabela vemos que apenas três municípios não apresentaram um índice 

superior ao do estado, e mais da metade deles obtiveram um crescimento acima de 

100% em relação à média estadual. Á partir destes dados, nota-se novamente que 

os municípios que não possuem outras instituições financeiras obtiveram os maiores 

crescimentos, desta vez ocupando as três primeiras colocações. 

Este fenômeno pode ter como um de seus agravantes a atuação da Pioneira 

nas localidades, uma vez que a crise econômica levou os bancos a ficarem mais 

temerosos na concessão de crédito, barrando o fomento de algumas regiões. Como 

as CREDIS trabalham apenas com recursos do próprio local de atuação, a crise 

apresentou um efeito muito menor nesta região, fato que se deve a maior autonomia 

econômica da mesma.  

 Já em relação ao PIB per capita, a Regional Serra apresenta uma média 

inferior à obtida pelo Rio Grande do Sul no ano de 2010, quando o mesmo alcançou 

uma média de R$ 26.606, enquanto a região teve apenas R$ 18.400. Aqui podemos 

Município 2010 2011 Crescimento

SANTA MARIA DO HERVAL 138721,81 122999,64 -11%

LINDOLFO COLLOR 118296,24 108744,02 -8%

SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 74463,28 74991,16 1%

PICADA CAFÉ 173671,68 181917,00 5%

FELIZ 236128,20 250999,49 6%

CANELA 432162,12 462402,02 7%

GRAMADO 629430,03 683986,50 9%

NOVA PETRÓPOLIS 400634,28 435897,27 9%

VALE REAL 57398,24 63259,89 10%

MORRO REUTER 90797,32 101400,29 12%

PRESIDENTE LUCENA 43134,67 49189,31 14%

LINHA NOVA 22170,67 25932,06 17%

ALTO FELIZ 38175,54 53005,36 39%

Média Rio Grande do Sul 252482596,8 263.633.397,84 4%

PIB (R$ mil)
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atribuir novamente às características econômicas dessa, tendo em vista apresentar 

pequenos municípios de agricultura familiar e de turismo, enquanto o estado possui 

em outros locais parques industriais e grandes empresas.  

Ainda a respeito deste indicador, podemos observar na tabela 11 que, na 

série histórica entre 2006 à 2011, o PIB per capita obteve uma alta superior ao PIB 

total entre a maioria dos municípios da região, demonstrando um possível aumento 

do poder de compra da população. 

 

 

Tabela 11 – Percentual do crescimento do PIB e do PIB per capita dos municípios da Regional Serra 
entre os anos de 2006 e 2011. 

 

  Crescimento entre 2006 e 2011 

Município PIB PIB per capita 

LINDOLFO COLLOR 28% 30% 

VALE REAL 49% 45% 

SÃO JOSÉ DO 
HORTÊNCIO 

53% 46% 

CANELA 60% 62% 

SANTA MARIA DO HERVAL 54% 64% 

PRESIDENTE LUCENA 91% 65% 

MORRO REUTER 73% 67% 

NOVA PETRÓPOLIS 71% 74% 

LINHA NOVA 74% 76% 

PICADA CAFÉ 67% 77% 

FELIZ 71% 78% 

GRAMADO 75% 79% 

ALTO FELIZ 126% 122% 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da FEE (2006 e 2011). 

 

 

Analisando também os indicadores que dimensionam não só apenas os 

fatores econômicos, percebemos que seis dos treze municípios que pertencem a 

regional em foco da Sicredi Pioneira RS, apresentam o seu IDHM abaixo da média 

gaúcha. Todavia, no período compreendido entre os anos 2000 e 2010, estas 

localidades tiveram um crescimento deste índice igual ou superior ao crescimento do 

estado, com exceção da cidade de Gramado, obtendo três pontos percentuais a 

menos, conforme a tabela 12. 
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Tabela 12 – Crescimento do IDHM dos municípios da Regional Serra e do estado do Rio Grande do 
Sul entre os anos de 2000 e 2010. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do IBGE (2000 e 2010). 

 

 

 A partir da tabela 11, notamos que esta região apresenta localidades com um 

índice considerado alto, embora estejam muito próximos ao nível muito alto, o qual 

parte de 0,8. Este fenômeno é observado ao longo de quase toda extensão territorial 

gaúcha, sendo um dos estados com o maior IDHM do país. 

 Em relação ao Idese da Regional Serra, notamos que o único bloco que 

estava abaixo do índice médio estadual no ano de 2010 era o da renda, fato mais 

uma vez explicado pelas características da região. Todavia, os blocos educação e 

saúde apresentavam uma diferença considerável em relação ao estado, como pode 

ser analisado na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Município 2000 2010 Crescimento

GRAMADO 0,698 0,764 9%

NOVA PETRÓPOLIS 0,697 0,78 12%

SANTA MARIA DO HERVAL 0,598 0,676 13%

MORRO REUTER 0,656 0,743 13%

SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 0,624 0,707 13%

FELIZ 0,659 0,75 14%

ALTO FELIZ 0,64 0,734 15%

PICADA CAFÉ 0,653 0,758 16%

CANELA 0,638 0,748 17%

PRESIDENTE LUCENA 0,621 0,757 22%

VALE REAL 0,604 0,737 22%

LINHA NOVA 0,611 0,749 23%

LINDOLFO COLLOR 0,54 0,712 32%

Média Rio Grande do Sul 0,664 0,746 12%

IDHM
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Tabela 13 – Idese dos municípios da Regional Serra e do estado do Rio Grande do Sul em 2010. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da FEE (2010). 

 

 

 Ao levarmos em conta a série histórica apresentada pela FEE do indicador, a 

qual parte do ano de 2007 à 2010, podemos ver que a região em foco está se 

desenvolvendo muito mais rápido do que a média do Rio Grande do Sul, obtendo 

uma marca de quase sete pontos percentuais nos três anos, contra apenas quatro 

pontos percentuais do estado. Esta diferença no crescimento foi fomentada pelos 

blocos educação e renda, os quais cresceram no período 11,64% e 8,45% 

respectivamente, conforme a tabela 14 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município Educação Renda Saúde Idese

CANELA 0,66 0,57 0,81 0,68

SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 0,59 0,62 0,87 0,70

ALTO FELIZ 0,67 0,60 0,84 0,70

VALE REAL 0,71 0,57 0,82 0,70

SANTA MARIA DO HERVAL 0,66 0,66 0,85 0,72

LINHA NOVA 0,74 0,62 0,85 0,74

FELIZ 0,73 0,68 0,82 0,75

LINDOLFO COLLOR 0,74 0,65 0,86 0,75

GRAMADO 0,72 0,71 0,82 0,75

MORRO REUTER 0,77 0,62 0,86 0,75

PRESIDENTE LUCENA 0,76 0,63 0,88 0,75

NOVA PETRÓPOLIS 0,77 0,72 0,82 0,77

PICADA CAFÉ 0,80 0,74 0,83 0,79

Média 0,717 0,646 0,841 0,735

Média Rio Grande do sul 0,654 0,724 0,803 0,727
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Tabela 14 – Série histórica do Idese dos municípios da Regional Serra e do estado do Rio Grande do 
Sul de 2007 à 2010. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da FEE (2007 à 2010). 

 

 

 Estes percentuais de crescimento indicam um ótimo andamento da região em 

análise, uma vez que apenas o bloco saúde, o qual já apresentava um índice 

considerado muito alto, está se desenvolvendo de forma mais lenta. Ao partirmos do 

pressuposto de que este indicador é o mais apto a nos demonstrar os perfis 

socioeconômicos dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, podemos chegar 

à conclusão de que a Regional Serra, área de atuação da Sicredi Pioneira RS na 

serra gaúcha, está passando por uma fase de desenvolvimento acentuada nos 

últimos anos, culminando em um possível aumento na qualidade de vida da sua 

população. 

 

 

5.4 Análise das entrevistas 
 

 Neste tópico abordaremos as principais contribuições obtidas por meio dos 

relatos dos colaboradores da Sicredi Pioneira RS e de alguns de seus associados, 

obtidos através de entrevistas realizadas na própria sede da instituição e em uma de 

suas unidades de atendimento na cidade de Nova Petrópolis. Estas entrevistas 

foram aplicadas a partir de um roteiro pré-estabelecido de perguntas, as quais 

objetivavam o aprofundamento da relação entre a cooperativa de crédito e o 

desenvolvimento local da região. 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 Crescimento 2007 à 2010

Educação 0,642 0,661 0,696 0,717 11,64%

Renda 0,595 0,593 0,615 0,646 8,45%

Saúde 0,827 0,826 0,832 0,841 1,67%

Média Idese Regional Serra 0,688 0,693 0,715 0,735 6,73%

Média Idese Rio Grande do Sul 0,699 0,703 0,714 0,727 3,97%
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5.4.1 Entrevistas com os colaboradores 
 

 Primeiramente foi questionado a cada um dos colaboradores da cooperativa 

sobre as características socioeconômicas da região de ação da Pioneira. Neste 

questionamento todos ressaltaram que a região apresenta uma grande diversidade 

dentro dos setores, seja no comércio, na indústria e na agropecuária. Mesmo a 

matriz econômica do estado sendo a agricultura, a Pioneira abrange uma faixa 

territorial que passa desde a indústria calçadista de Novo Hamburgo, o turismo e a 

agricultura familiar da serra, e a indústria metal mecânica de Caxias do Sul.  

O primeiro entrevistado, Assessor de Comunicação e Marketing, ressaltou 

que a cooperativa atende cerca de 33% da diversidade de cada um dos setores que 

o estado possui. Somente no último ano, segundo o Assessor de Agronegócios, 

quarenta e oito diferentes culturas foram financiadas através do Plano Safra pela 

Pioneira. Estes números testificam esta grande diversidade dos setores que a região 

abrange. 

O primeiro entrevistado também relatou que o foco entre os associados 

pessoa jurídica e entre os agricultores são os de pequeno porte, os quais operam 

um ticket médio de crédito de 5 a 6 mil reais. A maior parte das pessoas jurídicas 

possuem um faturamento anual de até 30 mil reais, demonstrando a maior 

incidência de pequenos negócios na carteira de associados.  

 Ao serem indagados se a região passa por um período de desenvolvimento, 

todos acreditam que atualmente ela está crescendo, principalmente na Regional 

Serra, conforme relato do segundo entrevistado, presidente da cooperativa. 

Segundo ele, este fenômeno se deve à incidência do turismo e da agricultura 

familiar, ambos menos afetados pela crise econômica em que o país se encontra. Já 

o terceiro entrevistado, Assessor de Agronegócios, verifica o crescimento do setor 

primário através do aumento do financiamento entre os associados da Pioneira, 

demonstrando a expansão do mesmo. 

 Em complementariedade ao segundo questionamento, foi perguntado de que 

forma a cooperativa participa deste processo desenvolvimentista. Aqui, ambos 

citaram que, como característica cooperativista, o dinheiro não sai da região, sendo 

reinvestido nas localidades, gerando mais investimentos, empregos e o chamado 

“ciclo virtuoso do cooperativismo”. Esta expressão dada pelo primeiro e o terceiro 

entrevistados, representa os benefícios do cooperativismo na comunidade, onde o 
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dinheiro captado só pode ser emprestado para associados, os quais residem e 

operam dentro da mesma comunidade, ou no máximo em uma cidade da região de 

ação da Pioneira.  

 O primeiro entrevistado salientou que os bancos cedem cerca de 67% dos 

recursos captados no país em empréstimos para a região sudeste, fenômeno que 

gera o escoamento de riquezas e o consequente aumento das desigualdades entre 

as regiões, fato que não ocorre entre as cooperativas de créditos, as quais criam 

este ciclo anteriormente citado. 

 Além disso, outros mecanismos de desenvolvimento foram lembrados, como 

a distribuição das sobras líquidas entre os associados e os juros pagos ao capital 

social, gerando renda e possibilitando o reinvestimento e a movimentação da 

economia. 

 Como exemplo de participação da Pioneira no desenvolvimento das regiões, 

o segundo entrevistado citou a crise econômica de 2008. Segundo ele, enquanto as 

instituições financeiras convencionais retraíram a concessão de crédito no período, 

as cooperativas continuaram concedendo recursos normalmente para os seus 

associados. Este processo gerou entre julho de 2008 e dezembro de 2009 um 

crescimento de 60% na carteira de crédito da Sicredi Pioneira RS, impulsionado pela 

recessão dos bancos. Caso a cooperativa não operacionalizasse normalmente nesta 

crise, as localidades sofreriam uma retração de sua economia motivada pela inibição 

de novos investimentos. 

 No sentido da sustentabilidade do desenvolvimento, o presidente da 

cooperativa confirma esta premissa ao acreditar que o mesmo está se dando “a 

passos firmes”. O motivo disto seria o conhecimento que a cooperativa tem de seus 

associados, possibilitando a oferta de produtos e serviços de forma adequada. Os 

gerentes das unidades de atendimento são normalmente moradores do município, 

os quais conhecem as necessidades que cada localidade possui em particular. Além 

disso, a pioneira realiza visitas aos seus associados, a fim de melhor entender a 

realidade que o mesmo está passando. Segundo o primeiro entrevistado, cada um 

necessita apresentar um projeto sustentável antes de adquirir algum tipo de 

financiamento da cooperativa. 

 Ao serem perguntados sobre a relação com os pequenos produtores rurais, o 

primeiro entrevistado lembrou que a Pioneira nasceu no meio rural. Ele relatou que 

segunda unidade de atendimento da cooperativa foi fundada apenas no ano de 
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1989, e o seu certificado de cooperativa de livre adesão de associados foi concedida 

apenas em 2006, sendo antes uma cooperativa voltada ao produtor rural.  

 O Assessor de Agronegócios afirmou que dentre os produtores rurais 

atendidos pela Pioneira, a sua grande maioria são os oriundos da agricultura 

familiar, aptos ao Pronaf, representando 70% dos créditos concedidos a esta classe. 

A média das propriedades dos produtores associados a cooperativa giram em torno 

de 9 a 12 hectares, segundo o primeiro entrevistado, atestando esta característica 

de pequenos agricultores. Ainda segundo o primeiro entrevistado, somente no ano 

de 2013, 7 novas carteiras de associados desta classe foram abertas. 

 Além disso, ambos ressaltaram o estímulo para a formação destes 

associados, realizando palestras sobre diversos temas voltados ao agronegócio. No 

ano de 2013 foram realizadas 30 palestras, as quais participaram em média 50 

associados ligados ao agronegócio. Fora estas palestras, a Pioneira ainda realizou 

visitas com associados a Expointer e a Afulbra, no intuito de estimular o 

desenvolvimento dos mesmos, e financiou a formação de 30 deles através de bolsas 

de estudo em cursos voltados ao agronegócio, proporcionando a profissionalização 

dos pequenos produtores. 

 No âmbito da relação com as classes menos favorecidas, muitos mecanismos 

foram apontados pelos entrevistados. O primeiro deles se dá pelo fato da Pioneira 

operar com as diversas classes sociais, praticando as mesmas taxas e cobrando as 

mesmas tarifas, não importando a classe ou posição social do associado. Somando-

se a isso, estas taxas são sempre menores que as apresentadas por outros bancos, 

o que pode ser comprovado em uma pesquisa realizada na última assembleia. 

Nesta pesquisa, os associados ao serem questionados sobre a percepção de taxas 

mais baixas do que em outras instituições, 62% responderam que percebem esta 

diferença e 29% não sabiam responder. Podemos considerar que os que não 

sabiam responder são aqueles que não possuem vínculo com outros bancos, e 

apenas 9% não acreditam que a Sicredi Pioneira RS cobram taxas abaixo do valor 

do mercado. 

 Outro fato apontado é o de que a Sicredi Pioneira RS tem como principal 

mecanismo de combate da desigualdade social o fomento da educação. São 

diversos os projetos sociais educacionais adotados pela instituição, como o União 

faz a Vida e o Mão Amiga. Somam se a estes algumas outras ações como a coleta 

de roupas para a Campanha do Agasalho duas vezes ao ano, a doação de 
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brinquedos para crianças carentes no Natal e no dia das crianças, e o auxílio com 

cestas de alimentos a Casa de Passagem de Charlau e a Casa lar de Canela todos 

os meses. 

 Passando para a penúltima pergunta, foi questionado sobre a percepção da 

população sobre o cooperativismo de crédito. Todos os entrevistados foram 

unanimes em relatar que a maior parte da população desconhece o que realmente é 

uma cooperativa de crédito, mesmo entre os seus associados, os quais muitas 

vezes se associam apenas por enxergarem menores taxas e maiores facilidades na 

concessão de linhas de crédito e financiamento. 

 Este desconhecimento se acentua ainda mais entre as cidades mais 

desenvolvidas, como Novo Hamburgo, Caxias do Sul e São Leopoldo, as quais 

estão menos acostumadas ao cooperativismo, o qual possui mais força em 

pequenas localidades de cunho rural. 

 Como ferramenta para a educação de seus associados no pleno 

conhecimento de uma cooperativa de crédito, a Pioneira vem investindo e 

incentivando a participação destes nas assembleias, as quais já conseguiram atingir 

no ano de 2013 a participação de 13% dos associados. 

 Aliado a esta dificuldade da tangibilização do cooperativismo, os entrevistados 

apontaram alguns outros desafios a serem vencidos para que esta cooperativa 

possa contribuir ainda mais no desenvolvimento da sua região de atuação.  

 Ambos citaram como principal dificuldade a penetração nos grandes centros 

urbanos, ocasionado pela falta de necessidade de mais uma instituição financeira, e 

pela falta de comunicação entre a população. Segundo o Presidente da Pioneira, o 

cooperativismo normalmente cresce pela indicação de associados, a qual ocorre 

com maior frequência em pequenos municípios, onde a população possui uma maior 

integração entre si. Ainda segundo ele, 56% dos associados de cooperativas do país 

moram em cidades com menos de 50 mil habitantes, consideradas de pequeno 

porte pelo IBGE, fato que evidencia esta dificuldade. 

 De acordo com o primeiro entrevistado, outro desafio está na formação de 

colaboradores qualificados, afim de melhor atender as necessidades dos 

associados, e na limitação desses por unidade de atendimento. Para ele, o limite de 

associados por UA não deveria passar dos 13 mil, tendo em vista a dificuldade de 

atendimento personalizado em números mais altos que este, tornando muito difícil a 

vida do gerente da unidade de atendimento.  
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 Tendo em vista as entrevistas realizadas com os colaboradores da Sicredi 

Pioneira RS, podemos notar que esta cooperativa faz uso dos mecanismos de 

desenvolvimento local citados anteriormente, fomentando um crescimento de uma 

região estritamente ligada ao agronegócio e aos pequenos produtores rurais. Não 

obstante, alguns fatores como o não-conhecimento sobre o cooperativismo de 

crédito e a disseminação do modelo nos grandes centros urbanos, apresentam-se 

como obstáculos que precisam ser vencidos para uma melhor contribuição no 

desenvolvimento das localidades. 

 

5.4.2 Entrevista com os associados 
 

 Para uma melhor compreensão da percepção dos associados sobre a sua 

cooperativa e o desenvolvimento de sua região, três associados foram entrevistados 

deforma aleatória na unidade de atendimento do centro de Nova Petrópolis. 

 O primeiro deles afirmou ser agricultor, trabalhando com a produção de 

verduras, e também dono de uma firma do ramo de construção, sendo associado 

desde os seus oito anos de idade. 

 Apesar de o mesmo ser associado desde a sua infância, ele declarou ser 

associado não só por influência de sua família, mas também pela facilidade de 

acesso à linha de crédito Pronaf, as menores taxas praticadas e ao atendimento 

superior. Segundo o associado, ele “não precisa estar engravatado para ser bem 

tratado”, percebendo a relação de dono da instituição. 

 Para ele, a cooperativa proporcionou a conquista de muitos sonhos, como a 

compra de uma casa na praia, a qual não possuía uma renda suficiente para a 

concessão do financiamento, entretanto o seu histórico de bom pagador viabilizou o 

negócio. 

 Em relação ao desenvolvimento da sua região, o associado acredita que a 

mesma passa por uma franca expansão, acreditando estar bem melhor que outras 

localidades do estado. Ele ainda vê a Pioneira como uma das principais 

fomentadoras deste desenvolvimento, através da concessão de crédito de forma 

menos burocrática. “Aqui o pessoal confia mais na gente...”, afirma o associado, o 

qual demonstrou durante toda a entrevista uma profunda satisfação com a sua 

cooperativa. 
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 Como desafios a serem vencidos pela cooperativa, este associado relatou 

apenas a transferência de informações pelos colaboradores quando são feitas trocas 

de gerentes de conta. Ele afirmou que quando uma destas trocas é feita, ocorre uma 

certa demora no conhecimento de suas características e necessidades financeiras, a 

qual poderia ser amenizada com uma melhor transferência de informações com o 

antigo gerente de conta. O mesmo afirmou que antes ele consegui liberar crédito 

apenas com uma ligação, e após a troca de seu gerente o processo se tornou um 

pouco mais burocrático, apesar de sempre conseguir realizar a operação de igual 

maneira. 

 Partindo para o segundo associado entrevistado, o qual estava com sua 

esposa que também é associada, o mesmo se declarou empresário, trabalhando no 

ramo de mármores e granitos. Ele e a sua esposa se associaram a cooperativa a 

mais de cinco anos, levados pela necessidade de um financiamento. 

 Sobre a importância da cooperativa para ele, este associado afirmou que hoje 

realiza todas as suas operações financeiras na Pioneira, tanto de pessoa física 

como de pessoa jurídica. Ele acredita que as facilidades encontradas na concessão 

de financiamentos e crédito, a qual o levaram a se associar, são um dos fatores que 

estão contribuindo para o desenvolvimento que a região está passando. 

 Sobre a existência de um possível desafio para uma melhor contribuição da 

cooperativa no desenvolvimento das localidades, o associado afirmou desconhecer 

algum, citando apenas estar muito feliz com o atendimento que recebe em sua 

unidade de atendimento. 

 Por fim, o ultimo associado entrevistado também afirmou ser agricultor, 

trabalhando principalmente com a venda de lenha. O mesmo associou-se a três 

anos, levado pelo acesso a um financiamento que não estava conseguindo realizar 

pelo Banco do Brasil. Segundo ele, o processo de financiamento em seu antigo 

banco estava ocorrendo de forma muito burocrática, e ao recorrer ao Sicredi a 

operação ocorreu imediatamente conforme relato a seguir: “Fui financiar um trator 

né, fui no outro banco não me passaram, daí vim aqui e foi vapt vupt.” 

 Ao ser indagado sobre o desenvolvimento da região, o associado confirmou 

este processo e citou a abertura da unidade de atendimento em Linha Imperial, 

localidade de Nova Petrópolis, como uma grande amostra deste desenvolvimento, 

financiando os produtores rurais da região. 
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 Como desafio, este associado apontou apenas a diminuição da burocracia 

que, apesar de menor do que em outras instituições financeiras, continua sendo um 

pouco onerosa. 

 Mesmo citando esta possível burocracia, este último entrevistado ressaltou 

que a principal qualidade da Sicredi Pioneira RS é o relacionamento diferenciado 

que ela disponibiliza, fato este relatado por todos entrevistados.  

 Diante destas entrevistas, pode se perceber uma satisfação muito acentuada 

por esses associados, fato que surpreende ao levarmos em conta se tratar de uma 

instituição financeira, a qual normalmente possui altos índices de reclamação por 

parte de seus usuários. Levando-se em consideração esta pequena amostra, nota-

se que, além da satisfação, os mesmos foram levados a se relacionarem com a 

Pioneira devido as suas taxas mais baixas e principalmente pela facilidade de 

acesso ao crédito e a financiamentos. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

 

 O propósito desta pesquisa foi responder se as cooperativas de crédito 

figuravam como um importante agente de desenvolvimento local endógeno, por 

meio do estudo de caso do Sistema Cooperativo de Crédito Sicredi e sua 

cooperativa Sicredi Pioneira RS. A partir deste estudo, foi possível chegar a uma 

conclusão positiva a respeito do questionamento, chegando a responder tanto o 

objetivo geral como os específicos por ele proposto. 

 Sendo um princípio universal do cooperativismo o interesse pela comunidade, 

coube a presente pesquisa confirmar se o mesmo estava sendo colocado em prática 

de forma plena pela instituição em foco, além de analisar o viés endógeno que o 

possível desenvolvimento proporciona. Não foram precisos muitos esforços para 

começar a perceber que de fato as cooperativas de crédito como um todo atuam no 

desenvolvimento das regiões em que estão inseridas, levadas principalmente por 

seu viés cooperativista. 

 Uma cooperativa surge a partir da necessidade de indivíduos que se juntam 

afim de suprir tal carência, a qual, no caso das CREDIS, são a de formação e 

concessão de reservas financeiras. Neste tipo de junção, não há uma relação 

verticalizada entre os seus atores, os quais se inter-relacionam como iguais, 

possuindo os mesmos direitos e deveres. Aqui já podemos observar que as 

cooperativas de crédito colaboram para o bem comum de seus associados, gerando 

um benefício para o local onde estes estão inseridos. 

 Em uma sociedade de cunho capitalista no qual o nosso país faz parte, 

partimos do pressuposto de que todas as pessoas necessitam operacionalizar os 

seus recursos financeiros através de alguma instituição, seja para receber seu 

salário, guardar seu dinheiro, obter recursos emprestados, e diversos outros fins que 

não seriam viáveis sem a intervenção destes. A vantagem que a escolha de uma 

cooperativa de crédito como agente financeiro apresenta em relação a instituições 

não-cooperativas, para as localidades em que os seus associados residem, são 

diversas. 

 Primeiramente, através da distribuição das sobras líquidas anuais, os 

usuários deste tipo de sistema recebem um retorno financeiro proporcional a 
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reciprocidade gerada pelo uso dos produtos e serviços financeiros na cooperativa, 

de acordo com o resultado que a mesma obteve no ano. Este resultado distribuído, o 

qual seria destinado aos grandes sócios nos bancos comerciais, pode ser utilizado 

no investimento na região e na movimentação de sua economia. 

 Além disso, com a parte destas sobras líquidas destinadas ao FATES, o 

sistema Sicredi e sua cooperativa Sicredi Pioneira RS financiam e organizam 

diversos projetos que buscam incentivar o desenvolvimento da região em aspectos 

sócio educacionais. Dentre eles podemos citar o programa A União Faz a Vida, o 

Mão Amiga, o incentivo de cursos para a qualificação dos produtores rurais, e outros 

que proporcionam a diminuição das desigualdades, fomentando um 

desenvolvimento sustentável e igualitário nos diversos âmbitos da sociedade. 

 Outro fator desenvolvimentista apresentado, o qual encontra-se determinado 

no Estatuto Social sistêmico do Sicredi, é que os seus associados devem residir e 

atuar somente na região de ação de sua cooperativa. Este mecanismo permite que 

os recursos captados em determinada região permaneçam lá, inibindo assim o 

escoamento destes para outros locais, em geral mais desenvolvidos. 

 As riquezas produzidas nas localidades são obrigatoriamente utilizadas no 

financiamento de mais investimentos na região, os quais agregam mais renda e 

criam mais empregos, o que culmina na geração de mais riqueza, alimentando o que 

podemos chamar de “ciclo virtuoso do cooperativismo”. Aqui podemos ver o caráter 

endógeno do desenvolvimento gerado por esta modalidade de cooperativismo, uma 

vez que o capital que o financia é proveniente da própria região, sem contar que as 

decisões importantes das cooperativas são tomadas por todos associados através 

de suas assembleias. 

 Por fim, somando-se a este ciclo, observamos que as cooperativas de crédito 

além de agregar mais renda por meio da distribuição de sobras, ela toma menos 

recursos de seus associados do que os bancos em geral.  Este fenômeno deve-se 

ao fato de que as CREDIS são isentas por lei de alguns impostos incorridos em 

operações classificadas como “ato cooperativo”, o que possibilita a disponibilização 

de taxas mais baixas. Como a sua premissa não é o lucro e sim o benefício de seus 

associados, também não é tão interessante para ela operacionalizar altas tarifas, 

uma vez que o retorno será distribuído no final do exercício, permitindo assim uma 

cobrança em geral mais baixa do que a praticada em bancos convencionais. Estas 

peculiaridades permitem um dispêndio monetário menor aos seus usuários, e uma 



77 
 

maior viabilidade no acesso a algumas linhas de crédito e financiamentos, 

garantindo mais uma vez o fomento do ciclo virtuoso antes mencionado. 

 Todos estes mecanismos são utilizados pela instituição a qual o presente 

trabalho pretendeu analisar, além de algumas outras ações que também são 

importantes para o desenvolvimento local. 

 Na análise da região de ação da Sicredi Pioneira RS, notamos que a ela 

passa por um desenvolvimento que se sustenta pela diversidade em seus setores 

econômicos atendidos, e pela maior autonomia econômica que os pequenos 

municípios apresentam. Entretanto, é inegável a participação da mesma neste 

processo.  

 Algumas cidades apresentam a Pioneira como única instituição financeira, 

uma vez que os bancos não enxergaram uma viabilidade financeira suficiente para 

instalarem agencias nestes locais, e quase todas as outras tem o Sicredi como 

principal agente financeiro. Isto significa que a maior parte do capital que financia o 

crescimento das localidades são provenientes desta CREDI. 

 Também foi possível notar através desta análise da Sicredi Pioneira RS e das 

localidades em que atua, que o cooperativismo de crédito como um todo possui nas 

pequenas regiões e nos produtores rurais a sua maior força. O cooperativismo 

encontra nestes locais uma necessidade a ser suprida, conforme citado 

anteriormente, seja ela por falta de outra instituição financeira ou mesmo por acesso 

a linhas de crédito de forma mais facilitada. É neste ponto em que as CREDIS se 

deparam com um de seus maiores desafios, a penetração nos grandes centros 

urbanos. 

 As regiões mais urbanizadas do Brasil e do mundo, possuem inúmeras 

instituições financeiras que brigam entre si por uma fatia maior de participação no 

mercado. Com a saturação da oferta deste tipo de serviço, torna-se menos 

importante a instalação de uma cooperativa de crédito no local, uma vez que a 

necessidade básica que motiva a criação desta instituição já está mais do que 

suprida. Como a difusão das vantagens dos princípios cooperativistas se estabelece 

como um dos outros grandes desafios a serem vencidos, as CREDIS se espalham 

de forma mais acentuada em pequenos municípios, os quais a sua população utiliza 

com maior ocorrência a indicação, fato explicado pela maior interação dos mesmos. 

 Em decorrência destes fatos aqui apresentados, nota-se que as pequenas 

localidades estão usufruindo do cooperativismo de crédito como um importante 
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fomentador de seu desenvolvimento. Cabe agora a novos estudos posteriores 

responderem se as cooperativas de crédito devem mudar a sua estratégia para se 

inserirem nos grandes centros urbanos, ou se as mesmas deveriam continuar 

mantendo o seu foco nos municípios muitas vezes esquecidos pelos grandes 

bancos comerciais e pelas autoridades governamentais, deixando de lado estes 

polos econômicos. 
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
COM OS COLABORADORES DA SICREDI PIONEIRA RS 
 

 

 

1- Como você descreveria as características socioeconômicas da região de 

atuação da Pioneira. 

2- Você acredita que a região está passando por um período de 

desenvolvimento socioeconômico? Por que? 

3- De que forma a cooperativa está participando neste processo de 

desenvolvimento, ou participou em algum outro período? Cite algumas ações. 

4- Você acredita que este desenvolvimento está ocorrendo de maneira 

sustentável? Por que? 

5- Qual a relação da Pioneira com os pequenos produtores rurais da região? 

6- Qual a relação da Pioneira com as classes menos favorecidas? Ela realiza 

algum tipo de ação para a redução das desigualdades sociais? 

7- Na sua opinião qual a visão da população acerca do cooperativismo de 

crédito? 

8- Você acredita que ainda exista algum desafio a ser vencido para que a 

Sicredi Pioneira possa contribuir ainda mais no desenvolvimento das regiões 

em que atua? 
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ANEXO B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
COM OS ASSOCIADOS DA SICREDI PIONEIRA RS 
 

 

 

1- Qual a sua profissão? 

2- A quanto tempo você é associado da cooperativa? 

3- O que levou você a se associar a Pioneira? 

4- Qual a importância que a sua cooperativa tem para você? 

5- Você acredita que esta região está passando por um período de 

desenvolvimento socioeconômico? Por que? 

6- Na sua opinião, de que forma a cooperativa está participando neste processo 

de desenvolvimento? 

7- Você acredita que ainda exista algum desafio a ser vencido para que a 

Sicredi Pioneira possa contribuir ainda mais no desenvolvimento sua região? 

 


