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A INFLUÊNCIA DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE-BA: UM 

ESTUDO DE CASO NO SICOOB COOPEMAR 

 André Nascimento Vilaronga1   

Henrique da Silva Vilaronga2 

 

RESUMO 

 
O seguinte trabalho busca investigar se a Sicoob Coopemar proporciona as melhores soluções 
financeiras aos seus associados, e qual o impacto do cooperativismo financeiro na comunidade local. 
Analisando a participação da cooperativa de crédito no desenvolvimento social e financeiro no 
município de São José do Jacuípe e dos seus associados, destacando a transformação financeira dos 
atores envolvidos. Para o processo de estudo foi usado o método de estudo de caso, descritivo, com 
natureza quali-quantitativo. Verificou-se que, diante do cenário de incerteza da economia do país, os 
Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil transmitem a confiança que os clientes precisam. 
Obteve os resultados de que o Sicoob tem o melhor custo de capital da cidade, com bom grau de 
satisfação, sendo considerada flexível e fácil de aderir as suas políticas de crédito, com um excelente 
atendimento, apoiando projetos dos seus associados, contribuiu consideravelmente para o 
desenvolvimento do município e dos seus atores envolvidos, facilitando o acesso a uma instituição 
financeira. Por fim, conclui que a vinda de uma instituição financeira no ramo do cooperativismo para 
São José do Jacuípe teve contribuição significante para o desenvolvimento local, dado isso pela política 
de trabalho com tratamento diferenciado para seus associados, sendo eles parte principal da instituição. 

Palavras-chave: Cooperativismo. Finanças. Crédito. Desenvolvimento local. 

 
 

 
ABSTRACT 

 
This work seeks to investigate whether Sicoob Coopemar provides the best financial solutions to its 
members, and what is the impact of financial cooperativism on the local community. Analyzing the 
participation of the credit cooperative in social and financial development in São José do Jacuípe (Bahia, 
Brazil) and its affiliated, highlighting the financial transformation of the involved actors. The descriptive 
case study method was used for the study process, with qualitative and quantitative nature. It was 
verified that, given the scenario of uncertainty of the country's economy, the Credit Union Systems of 
Brazil transmit the trust that the clients need. The results realized that Sicoob has the best cost of capital 
of the city, with a good degree of satisfaction, being considered flexible and easy to adhere to its credit 
policies, with an excellent service, supporting projects of its affiliated, contributing considerably to the 
development of the city, and making possible the access of many people to a financial institution. Finally, 
it was concluded that the coming of a financial institution in the branch of cooperativism to São José do 
Jacuípe had a significant contribution to local development, because of this policy of working with 
different treatment for affiliated, being they main part of the institution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde a antiguidade oriental sociedades em formação alcançaram 

desenvolvimento econômico significativo através do trabalho coletivo em prol de 

interesses comuns entre indivíduos. As cooperativas seguem princípios e valores 

definidos há mais de 160 anos e em nível mundial mais de 1 bilhão de pessoas são 

à elas associadas. Após o reconhecimento pela ONU de que “cooperativas 

constroem um mundo melhor”, está devidamente comprovado que, entre outros 

aspectos, o cooperativismo gera: desenvolvimento local, equidade, 

empreendedorismo, manutenção de empregos, riqueza, inclusão social, 

desenvolvimento de lideranças, integração e organização social. 

Criado com o propósito de ser um modelo que promova inclusão financeira de 

forma solidária e com valores democráticos, o cooperativismo de crédito cresce a 

passos firmes. Em tempos de economia em baixa, o sistema se destaca por todas 

as condições oferecidas pela modalidade, que não visa lucro, mas a relação 

humana. Diante do que foi mencionado o problema desta pesquisa é: A Cooperativa 

de Crédito Sicoob Coopemar proporciona as melhores soluções financeiras aos seus 

associados? 

Esta pesquisa visa estabelecer um análogo entre os conhecimentos adquiridos 

no âmbito da instituição de ensino à realidade, a partir da fundamentação da 

importância de um Sistema de Cooperativa de Crédito para o desenvolvimento local. A 

importância da presente pesquisa, como contribuição cientifica, justifica-se pela 

intenção de expor, de maneira clara e sucinta, informações relacionadas à 

Instituições Financeiras do ramo de cooperativas, com sua preponderância mesmo 

em tempos de economia sensível. O atual estudo visa como contribuição social, 

esclarecer as políticas de crédito, tornando evidente à população Jacuipense a 

autenticidade da iniciativa socioeconômica de caráter comunitário. Sendo a 

comunidade (associados) o centro do cooperativismo. 

Para tanto a presente pesquisa tem por objetivo geral: analisar a participação 

do Sicoob Coopemar no desenvolvimento financeiro do município de São José do 

Jacuípe – BA e dos seus associados, destacando a transformação financeira dos 

atores envolvidos. 



CAPIM GROSSO - BA 

2018 

4  

 

Dando continuidade os objetivos específicos se resumem em: 

 
 Identificar quais oportunidades são disponibilizadas através do cooperativismo 

aos pequenos negócios do município de São José do Jacuípe. 

 Analisar o custo de capital oferecido pela cooperativa em relação a outros 

bancos da cidade. 

 Pesquisar de que forma a cooperativa impactou na transformação financeira 

dos seus associados 

 A metodologia escolhida para o presente trabalho é caracterizada como 

pesquisa descritiva, esse tipo de pesquisa, segundo Selltiz et al. (1965), “busca 

descrever um fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está 

ocorrendo, permitindo abranger, com exatidão, os características de um indivíduo, 

uma situação, ou um grupo, bem como desvendar a relação entre os eventos”. No 

estudo procurou evidenciar a preponderância da cooperativa em relação a demais 

instituições financeiras do município, até mesmo em tempos de crise. 

Além do levantamento bibliográfico e documental, foi utilizado um estudo de 

caso aplicado ao Sicoob Coopemar de São José do Jacuípe – BA, segundo 

Schramm (1971), “o estudo de caso trata-se de esclarecer uma decisão ou um 

conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas 

e com quais resultados”. Aplicando questionários aos associados para entender a 

transformação financeira por meio de vários fatores. Contando com outra técnica de 

coleta de dados, utilizou-se entrevistas semiestruturadas que se baseiam em um 

roteiro constituído de “[...] uma séria de perguntas abertas, feitas verbalmente em 

uma ordem prevista” (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 188), para identificar as 

oportunidades disponibilizadas e compreender o auxílio financeiro da instituição. 

Essa pesquisa tem como natureza quali-quantitativa. Na Quantitativa, seguindo 

ensinamentos de Richardson (1989), “este método caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 

dessas através de técnicas estatísticas”. Com abordagem Qualitativa que segundo 

Trivinõs (1987), “A abordagem de cunha qualitativo trabalha os dados buscando seu 

significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto”. 

Assim interligando dados colhidos, e analisando. 
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Antes de analisar todos os dados, fez-se uma pesquisa documental, que 

segundo Lakatos e Marconi (2001), “a pesquisa documental é a coleta de dados em 

fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos 

públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas”. 

Onde deu-se a coleta das taxas dos produtos Sicoob Coopemar e de outras 

instituições financeiras, para análise do custo de capital, e dados recolhidos no setor 

de tributos e sala do empreendedor3 (SEBRAE4) da Prefeitura Municipal de São José 

do Jacuípe do Estado da Bahia, buscando saber a dimensão do ramo empresarial no 

município. 

Segue próximos capítulos com uma abordagem teórica sobre o 

Cooperativismo, dentro dela dando uma ênfase ao Cooperativismo Financeiro, e ao 

Sicoob. Avança para o terceiro capítulo, que vem falar a respeito da preponderância 

do Sicoob em relação a outras instituições financeiras, tal como a sua relevância 

para o progresso dos seus cooperados. Após referencial teórico, parte para o estudo 

de caso, onde trabalha os objetivos específicos já citados anteriormente, finaliza com 

as considerações finais. 

2. COOPERATIVISMO 

 
O termo cooperação vem do verbo latino cooperare, de co e operare, que quer 

dizer operar juntamente com alguém. Significa prestação de serviço para um fim 

coletivo. Do ponto de vista sociológico, cooperação é uma forma de integração social 

e entende-se como uma ação conjunta, que as pessoas usam para alcançar o 

mesmo objetivo. Corresponde a doutrina, ou seja, à base das realizações 

cooperativas visando a renovação social através da cooperação. 

O cooperativismo originou-se na Revolução Industrial que aconteceu em 

meados do século XVIII na Inglaterra como uma forma de protesto ao baixo salário 

do proletariado, juntamente com a perda do poder de compra, fazendo com que 

servisse de causa para as dificuldades socioeconômicas para os trabalhadores. Foi a 

partir daí que os trabalhadores começaram procurar formas para superar as 

dificuldades 

 
 

3 As Salas do Empreendedor são locais de atendimento das Prefeituras Municipais que facilitam os 
processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos aos 
Microempreendedores Individuais (MEI), em parceria com o SEBRAE. 
4 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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encontradas pela população por conta do capitalismo rigoroso que se espalhava a 

cada dia. Com esse acontecimento, apareceu a ideia de criar uma organização 

convencional dada o nome de cooperativa, onde teriam que seguir regras, normas e 

princípios fazendo assim com que não ferisse os valores humanitários. 

Logo, a cooperativa é uma instituição livre de qualquer influência do Estado que 

no Brasil é observada desde a época da colonização portuguesa. Foi através do 

impulso de funcionários públicos, militares, entre outros, a partir do Movimento 

cooperativista Brasileiro no século XIX que trouxeram a cultura da cooperação para 

uso relacionado à suas necessidades. 

Meinen & Port (2010, p. 34), definem cooperativas como sendo a “União de 

pessoas com interesses comuns, visando por meio da economia de escala, obter 

competitividade em sua área de interesse, ou seja, a organização solidária da 

atividade econômica”. 

O marco legal que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências é a Lei 5.764, 

de 16/12/1971. Essa lei regulamenta, genericamente, o funcionamento de todos os 

ramos do cooperativismo. 

O modelo de associação cooperativa pode ser aplicado em uma ampla área de 

negócios. No Brasil, por exemplo, elas são divididas em 13 ramos, dentre eles estão; 

de consumo, agropecuárias, educacionais, habitacionais, infraestrutura, mineração, 

produção, saúde, sociais, trabalho, transporte, turismo, lazer e de crédito. Há diversos 

casos que comprovam onde todos eles competem com o seu modelo de negócio. 

Sendo esse um dos principais motivos para o crescimento do cooperativismo nesse 

país em desenvolvimento. 

 

2.1 PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS 

 
Os sete princípios do cooperativismo são as linhas orientadoras por meio das 

quais as cooperativas levam os seus valores à prática. Foram aprovados e utilizados 

na época em que foi fundada a primeira cooperativa do mundo, na Inglaterra, em 

1844. São eles: 
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Quadro 1: Os 7 princípios universais que regem o cooperativismo. 
 

Princípios Definições 

1º - Adesão 
voluntária e livre 

As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas 
as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as 
responsabilidades como membros, sem discriminações de 
sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas. 

2º - Gestão 
democrática 

As cooperativas são organizações democráticas, controladas 

pelos seus membros, que participam ativamente na formulação 
das suas políticas e na tomada de decisões. 

3º - Participação 
econômica dos 
membros 

Os membros contribuem equitativamente para o capital das 
suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte 
desse capital é, normalmente, propriedade comum da 
cooperativa. 

4º - Autonomia e 
independência 

Cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, 
controladas pelos seus membros. Se firmarem acordos com 
outras organizações, incluindo instituições públicas, ou 
recorrerem ao capital externo, devem fazê-lo em condições que 
assegurem o controle democrático pelos seus membros e 
mantenham a autonomia da cooperativa. 

5º - Educação, 
formação e 
informação 

As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus 
membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de 
forma que estes possam contribuir, eficazmente, para o 
desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em 
geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre 
a natureza e as vantagens da cooperação. 

6º - Inter 
cooperação 

As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus 
membros e dão mais força ao movimento cooperativo, 
trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais. 

7º - Interesse pela 
comunidade 

As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado 

das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos 
membros. 

Fonte: Adaptado da Aliança Cooperativa Internacional – ACI 

 
 

2.2  CAPITAL SOCIAL 

 
Para Bialoskorski Neto (1998), “O capital da instituição financeira cooperativa é 

formado com o dinheiro de cada associado. A cota-capital é o valor integralizado pelo 

sócio ao aderir ao quadro social da cooperativa, além das contribuições voluntárias”. 

Esse montante é resgatável pelo associado quando desligado da cooperativa, 

conforme estatuto, já que pertence a ele. 

A cooperativa mantém aberta uma conta denominada conta capital, e a soma 

das cotas de todos os cooperados gera o capital social da instituição. Conforme 

considera 
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Pinho (2004), “esse capital, somado às reservas, forma o patrimônio líquido da 

cooperativa, cujos recursos são destinados a investimentos, projetos de 

desenvolvimento, contingências e empréstimos para os associados”. No caso de 

cooperativa cada pessoa tem direito a um voto, independentemente do valor do capital 

(BRASIL LEI N° 5764 DE, 1971). 

2.3  GOVERNANÇA COORPORATIVA 

 
A Governança Coorporativa vem ganhando espaço, nos últimos anos, 

tornando-se assunto muito importante e com tom de inovação para um bom 

gerenciamento das cooperativas de créditos. No que se refere a Governança 

Corporativa a Resolução nº 4.434, de 5 de agosto de 2015 diz no Art. 26 que as 

cooperativas de crédito devem: 

Art. 17. Observar a política de governança corporativa aprovada pela 
assembleia geral, que aborde os aspectos de representatividade e 
participação, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, 
e que contemple a aplicação dos princípios de segregação de funções na 
administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, 
transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade 
corporativa e prestação de contas. 

 
Falando sobre como a Governança Corporativa é aplicada na cooperativa de 

crédito, Soares & Balliana (2009, p.28) consideram que a prática desta esteja 

pautada em controlar as organizações e para tanto se faz necessário que “Todos os 

atores envolvidos participem de modo efetivo na fiscalização e no acompanhamento 

dos atos de gestão dos dirigentes executivos”. Dessa maneira, a adoção de padrões 

de governança corporativa no segmento de cooperativas de crédito se faz 

imprescindível, considerando a perspectiva de expansão deste setor no país e 

compreendendo a existência das complexas relações contratuais pertinentes a este 

ambiente institucional. 

Entre as contribuições da governança coorporativa no setor cooperativista de 

crédito, podemos destacar seus efeitos no equilíbrio do sistema interno e externo de 

controle, quando minimiza os custos e melhora a efetividade, vale ainda ressaltar a 

segurança em uma gestão eficaz, preservando os interesses dos associados com o 

melhor atendimento. 
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2.4  COOPERATIVA DE CRÉDITO 

 
Vemos que “O movimento cooperativista, desde seus primórdios na Inglaterra 

de 1844, esteve atrelado à luta por melhores condições socioeconômicas para 

grupos sociais tradicionalmente marginalizados na economia” (BIALOSKORSKI, 

2006). No Brasil, o cooperativismo surgiu 1902 a partir dos esforços dos 

camponeses da região de Nova Petrópolis, do estado do Rio Grande do Sul que, sob 

a orientação do Padre Teodor Amstadt de origem suíça, onde reuniram suas 

economias e formou Caixa Rural de Nova Petrópolis, primeira cooperativa de crédito 

da América Latina, existente até os dias atuais. Esta cooperativa seguia o modelo de 

Raiffeins, de caixas rurais e está no SICREDI funcionando até os dias de hoje. Para 

Thenório Filho (2002), “Houve três tentativas anteriores de criação de uma 

cooperativa de crédito, que não obtiveram sucesso, sendo o marco de criação a 

cooperativa de Nova Petrópolis-RS”. A cooperativa que hoje atua na maior parte do 

país é o SICREDI, sendo ela a primeira instituição financeira a construir seu banco 

cooperativo, com o nome BANSICREDI. 

Mesmo com toda dificuldade as cooperativas se expandiram bastante, assim 

como também, são consideradas de grande importância para o avanço do país. O 

cooperativismo de crédito é dividido em cinco grandes blocos de acordo com a OCB 

– Organização das Cooperativas Brasileiras. Três delas são SICREDI, SICOOB e 

UNICRED, e as duas que sobram são as de crédito independente e de economia 

solidária. É importante citar que nestes três grandes grupos há uma parceria, pois 

acumulam forças para estes segmentos. Com o intuito de buscar avanços através de 

atos realizados junto ao conselho especializado de crédito da OCB. Podem ser 

divididos nos três níveis. Cooperativas centrais, que são derivadas das singulares, e 

as confederações que são formadas através centrais. Todas elas funcionam de uma 

forma buscando sempre segurança, gestão e eficiência. 

As Cooperativas de crédito são consideradas como uma sociedade onde o 

objetivo é a prestação de serviço e não o lucro, conseguindo com sua singularidade 

se sobre sair entre as outras instituições financeiras convencionais. Vale lembrar, 

que neste segmento o cooperado é visto não só como usuário, mas também como 

dono dentro da organização e o retorno dos resultados são harmônicos ao valor das 

operações com a cooperativa. 
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Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, elas estão sujeitas a 

normatização do banco central do Brasil. As Cooperativas se destacam bastante onde 

o cenário de crédito é escasso e caro. Em algumas palavras de Alves & Soares, 

explicam sobre a grande importância delas. 

O setor cooperativista é de singular importância para a sociedade, na medida 
em que promove a aplicação de recursos privados e assume os 
correspondentes riscos em favor da própria comunidade onde se desenvolve. 
Por representar iniciativas diretamente promovidas pelos cidadãos, é 
importante para o desenvolvimento local de forma sustentável, especialmente 
nos aspectos de formação de poupança e de financiamento de iniciativas 
empresariais que trazem benefícios evidentes em termos de geração de 
empregos e de distribuição de renda. [...] As cooperativas estão conseguindo 
manter os empregos nas pequenas comunidades e ofertando serviços mais 
adequados às necessidades locais. ALVES & SOARES (2006, p. 69). 

 
 
 

Semelhante a um banco, as cooperativas também oferecem seus produtos e 

serviços como qualquer outro banco, elaborada por uma agregação de pessoas, 

contendo forma jurídica própria e de natureza civil. É organizada, sobretudo, 

objetivando satisfazer os seus interesses, necessidades e aspiração econômico-

financeira. Os associados buscam nesta instituição, simplificarem suas atividades 

econômicas, bem como a facilidade na prestação de serviço, tornando assim mais 

vantajoso para o mesmo. 

Pinheiro (2008, p.7) define as cooperativas de crédito como “um importante 

instrumento de desenvolvimento em vários países”. E apesar do seu crescimento, é 

grande o desconhecimento sobre cooperativismo de crédito em nosso país, pois 

muitos consideram as cooperativas como instituições financeiras não bancárias, pois 

não possuem capacidade de criar moeda. 

2.5  BANCOOB – BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A 

 
O BANCOOB foi criado no ano de 1997 e é considerado como uma instituição 

financeira direcionada para serviços financeiros e operacionais junto às cooperativas. 

Tem parte na administração do SICOOB, pois é por meio dela junto ao mercado 

financeiro que a liquidez é rentabilizada. Este banco presta serviços aos associados, 

por meio das cooperativas oferecendo autonomia operacional, também oferece para 

as cooperativas, serviços de acordo com a sua realidade, proporcionando melhores 
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serviços e também custos mais baixos. Ou seja, o intuito da instituição, nada mais é, 

a todo tempo estar estimulando o desenvolvimento deste ramo do cooperativismo no 

país. 

Após a sua constituição, as Cooperativas de Crédito passaram a ter, sobretudo, 

produtos e serviços adequados à sua realidade, autonomia operacional, custos mais 

baixos e melhores serviços (BANCOOB, 2010). 

2.6  BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 
O início do SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, tem ligação 

com o Banco Cooperativa do Brasil S.A – BANCOOB. Como as cooperativas são 

consideradas instituições financeiras, elas estão sob as ordens das normas de 

constituição, atuação e supervisão do Banco Central do Brasil. Mas mesmo com esta 

consideração, não possuem acesso a uma conta reserva no BC, nem a câmara de 

compensação de cheques e outros papéis. Vale lembrar que as cooperativas são 

dependentes das instituições bancarias por conta disso. 

O SICOOB é bastante ativo em todo o território do país, sendo a 7ª no ranking 

no número de pontos de atendimento. O SICREDI e SICOOB contam com o 

BANCOOB, por poder oferecer autonomia operacional as cooperativas de primeiro 

nível, as singulares, proporcionando um bom desenvolvimento nos vários ramos da 

economia, além do alongamento na possibilidade de produtos financeiros e 

bancários no atendimento dos cooperados. 

2.7 SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITOS DO BRASIL 

 
O SICOOB é o maior sistema de cooperativa do país, com os milhares de 

associados e pontos de atendimentos por todo o território brasileiro. A mesma é 

mesclada entre empresas que prestam apoio e as cooperativas financeiras, 

oferecendo serviços semelhantes a um banco. Porém, diferente das instituições 

bancarias, e semelhante a toda cooperativa de crédito, o usuário é tido dentro da 

cooperativa como um dono do negócio. No início ela não tinha posse sobre algumas 

ações, fazendo com que dependesse do BANCOOB para atuar junto a demanda e 

necessidades financeiras 
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da Cooperativa, e também seus associados. Foi aí então que buscaram a criação de 

uma entidade dentro da instituição para que não sofresse influência do BANCOOB. 

Criando a Confederação Nacional das Cooperativas Sicoob sendo ela uma 

Cooperativa de terceiro grau com a função de igualar o sistema, conduzindo as 

cooperativas e vinculando os interesses tanto das centrais quanto das singulares, bem 

como, também prestar serviços de auxílio para que o sistema funcione da melhor 

forma. 

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob surgiu da necessidade 

das cooperativas de crédito se unir com o objetivo comum de oferecer produtos e 

serviços bancários em melhores condições que as oferecidas pelo mercado 

financeiro tradicional, proporcionarem melhores resultados financeiros e operar com 

maior segurança para os cooperados, em bases sólidas e democráticas. O Sicoob 

Confederação idealizada pelas cooperativas do Sicoob com a finalidade de propiciar 

as devidas condições de organização e de crescimento sustentado do Sistema. Tem 

como principal objetivo orientar, ordenar e coordenar as atividades de suas 

associadas, cuja convivência da execução transcenda o âmbito regional, 

especialmente quando a atuação recomendar incremento de qualidade e ganho de 

escala (BRASIL, CF LEI Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971). Como órgão de 

supervisão, o SICOOB é responsável por avaliar e estabelecer controles internos 

eficazes, por meio de instrumentos normativos, pela execução de auditorias das 

centrais e do BANCOOB e pelo acompanhamento econômico e financeiro do Sistema. 

2.8 SICOOB CENTRAL BA 

 
A Cooperativa Central de Crédito da Bahia – O SICOOB CENTRAL BA, é uma 

sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização em comum, em maior 

escala, dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas filiadas 

(cooperativas singulares), integrando e orientando suas atividades, de forma 

autônoma e independente, por meio dos instrumentos previstos na legislação 

pertinente e pelas normas exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem como a 

facilitação da utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos. 
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Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB CENTRAL 

BA a coordenação das atividades de suas filiadas, a difusão e o fomento do 

cooperativismo de crédito, a orientação e a aplicação dos recursos captados, a 

implantação e a implementação de controles internos voltados para os sistemas que 

acompanham informações econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre 

outras medidas. O Sicoob Coopemar responde solidariamente pelas obrigações 

contraídas pelo Sicoob Central BA perante terceiros, até o limite do valor das cotas-

partes do capital que subscrever proporcionalmente à sua participação nessas 

operações (COOPEMAR, 2015). 

3 PREPONDERÂNCIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB, E SUA 

RELEVÂNCIA PARA O PROGRESSO DOS COOPERADOS. 

Antes de destacar a abrangência do Sicoob Coopemar, e a maneira que vem 

se destacando principalmente como uma ferramenta de desenvolvimento 

socioeconômico, é preciso entender como surgiu e qual a sua finalidade. Para Dória 

& Gerlack, (2016) “[...] Sicoob, no Brasil, surgiu a partir da necessidade das 

cooperativas de crédito de se unirem para oferecer produtos e serviços bancários em 

melhores condições que aquelas oferecidas pelo mercado financeiro tradicional [...]”, 

e explica o objetivo “[...] para proporcionar melhores resultados financeiro e operar 

com maior segurança para os cooperados, apoiadas em bases sólidas e democráticas 

e na autogestão com vistas a promover o desenvolvimento sustentável”. 

As cooperativas de crédito tem se espalhado por todo o país, conseguindo até 

mesmo em tempos de crises se manterem firmes no mercado financeiro. De acordo 

com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), alguns fatores contribuem para fazer 

das cooperativas, quando bem administradas, instituições financeiras mais 

sustentáveis e sólidas. O primeiro deles é o fato de serem entidades sem fins 

lucrativos. Para as cooperativas de crédito, o desafio principal não é bater metas de 

faturamento e rentabilizar ao máximo o investimento do acionista, mas oferecer os 

melhores produtos e serviços para os cooperados, a preços justos, competitivos e na 

medida das efetivas necessidades do quadro social. Um pensamento mais humano, 

mais sustentável e, portanto, mais seguro tanto para a cooperativa quanto para seus 

associados. 
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Para atingir a confiança e conseguir novos cooperados, o Sicoob destaca além 

de sua missão, o seu DNA, onde sua criação já tem como objetivo o serviço e não 

enriquecimento da instituição. Segundo Bulgarelli (2000) “Os princípios do 

cooperativismo expressam o sentimento social do sistema cooperativo através de uma 

inspiração democrática [...]”, e continua explicando que é “[...] onde os associados são 

os dirigentes, recebem os excedentes da cooperativa de forma proporcional às suas 

operações, mantém a neutralidade político-religiosa [...]”, e complementam que “[...] 

visam o capital como mero instrumento e não como fator determinante não persegue 

lucros e acima de tudo visam o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano 

[...]”. A grande maioria das cooperativas de crédito no Brasil (96,8%) estão 

classificadas como clássicas ou de capital e empréstimo e, portanto, não estão 

expostas aos riscos de mercado relacionados a ações e outros investimentos com 

riscos mais elevados. Portanto, quem se associa a elas tem a garantia de estar 

aplicando seu dinheiro em operações de tesouraria seguras, estando o risco da 

instituição associado em essência à sua carteira de crédito e não a operações 

especulativas do mercado financeiro que vem sofrendo bastantes impactos de 

situações externas (outros países), e questões internas como o cenário eleitoral que 

pode reagir bem ou mal a depender do líder em pesquisa na corrida eleitoral, ou do 

sistema político-econômico que estiver governando o país. 

Em entrevista à Revista Jurídica Consulex, José Salvino de Menezes, 

Presidente do Sicoob Confederação afirmou que nos últimos anos, com a crise 

mundial e o temor das pessoas com a oscilação do mercado financeiro, um dos ramos 

do cooperativismo se destaca pelo desenvolvimento contínuo: o crédito. O setor 

cooperativista de crédito tem desempenhado papel fundamental pela inclusão 

financeira de milhares de pessoas em todo o País, contribuindo para o fortalecimento 

da economia brasileira. 

O modelo cooperativista possui uma filosofia capaz de unir crescimento 
econômico e bem-estar social. O mundo está cada vez mais cooperativo, pois 
as pessoas estão percebendo o poder da cooperação para o 
desenvolvimento das sociedades e dos indivíduos. SALVINO, 2012. 

 
A confiança passada pelo modelo cooperativista não seria suficiente se as 

cooperativas de crédito ficassem atrás das outras instituições financeiras na hora de 

oferecer seus produtos e serviços, e não pudesse competir coma as mesmas. Sendo 

assim entra a figura do Bancoob como agente facilitador reduzindo os custos das 
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cooperativas, aumentando o seu grau de eficiência e oferta de produtos e serviços, 

proporcionando proposta compatíveis com as instituições financeiras tradicionais, 

onde as cooperativas contam com uma linha completa de cartões de crédito, 

poupança, cobrança bancária, linhas de créditos repassados por instituições 

governamentais, fundos de investimentos, entre outros. Dessa maneira o cooperado 

passa a se sentir protegido dos excessos práticos por bancos convencionais, e tem 

ao seu dispor além da confiabilidade do modelo cooperativo, serviços e produtos com 

bom preço. 

 
 

3.1 COOPERATIVAS E MUNICÍPIOS 

 
Entrou em vigor a Lei Complementar que autoriza as cooperativas financeiras a 

captarem recursos dos municípios, trazendo as cooperativas cada vez mais perto dos 

municípios, como agente de desenvolvimento socioeconômico nas cidades 

brasileiras. A Lei Complementar n° 161/2018 permite que elas recebam depósitos de 

prefeituras, entidades, empresas e órgãos controlados pelos municípios. 

 
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre os requisitos prudenciais aplicáveis à 
captação, por cooperativas de crédito, de recursos de Municípios e sobre o 
correspondente cálculo da garantia prestada pelos fundos garantidores de 
que trata o art. 12, inciso IV, da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 
2009. BCB, 2018 

 
 
 

Com a aprovação da Lei por unanimidade na Câmara e no Senado foi uma 

conquista das cooperativas, mas quem ganha mesmo com isso são os municípios, 

principalmente os que não possuem instituições financeiras e precisavam que os 

funcionários se deslocasse a cidades vizinhas para efetuar os pagamentos. Agora 

podendo receber na própria cidade já é uma oportunidade de movimentar a economia 

local. 

3.2 CRESCIMENTO DO SICOOB 

 
O Sicoob vem crescendo e já é a quinta maior rede de atendimento do Brasil, 

com mais de 2700 agências, enquanto as instituições financeiras tradicionais 

fecharam 
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mais de 1.400. Onde se percebe a estabilidade do modelo cooperativista em meio a 

um cenário econômico decadente, finalizando o ano de 2017 com 19,2% de 

crescimento em ativos, contribuindo para a redução do desemprego no país, quando 

expandiu em 7,9% os postos de trabalho, um movimento contrário a realidade 

brasileira. 

Em números retirados do Relatório Anual de 2017 do Sicoob, podemos 

acompanhar o crescimento da rede de atendimentos, gerando mais empregos para 

os municípios, e elevando seu número de cooperados tanto pessoa física quanto 

jurídica. Novas cooperativas em cidades carentes do serviço bancário é um fator 

importantíssimo para movimentar o comercio local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Os cooperados não querem estagnar em tempos de crise, ao contrário, querem 

continuar progredindo, e tem seu conforto no Sicoob, que não fica conservado visando 

Figura 1 – Relatório Anual Sistemático de 2017 

Fonte: http://www.sicoob.com.br/o-sicoob/relatorios 

http://www.sicoob.com.br/o-sicoob/relatorios
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se proteger dos riscos, e se mantem com foco nas necessidades dos cooperados que 

também atravessam por crises econômicas e buscam a solução que é encontrada no 

sistema cooperativo feito exclusivamente para seus cooperados, em tempos bons ou 

tempos de crise, o cooperado é o centro. Para ELIDECIR & FLÁVIO (2016) “O setor 

cooperativo é de singular importância para a sociedade, na medida em que promove 

a aplicação de recursos privados e assume os correspondentes riscos em favor da 

própria comunidade na qual se desenvolve”. Isso por representar iniciativas 

diretamente promovidas pelos cidadãos, é importante para o desenvolvimento local, 

especialmente nos aspectos de formação de poupança e de financiamento de 

iniciativas empresariais, que trazem benefícios evidentes em termos de geração de 

empregos e de distribuição de renda. 

 Figura 2 - Relatório Anual Sistemático 
 

Fonte: http://www.sicoob.com.br/o-sicoob/relatorios 

http://www.sicoob.com.br/o-sicoob/relatorios
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Observamos ainda no Relatório Anual de 2017 o aumento das operações de 

créditos e depósitos, o Patrimônio Líquido, as Sobras, e o Ativo também 

aumentaram em comparação ao ano anterior, números animadores para os 

cooperados. 

 

 
3.3 INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA 
 

 
A cooperativa de crédito vai aonde o cooperado estiver, cada vez mais afinada 

com as tendências do mercado, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil 

investiu R$250 milhões em tecnologia só no ao de 2017. O que demonstra um dos 

motivos para ter se firmado e conseguir se manter em evolução, modernizando seus 

produtos e serviços com seus canais de atendimento no celular com o SicoobNet 

Celular que é o mobile banking do Sicoob, um canal de autoatendimento que permite 

o acesso a sua conta ou de sua empresa, para a realização de transações 

financeiras, por meio de celular (ou dispositivo móvel) conectado à internet, ficando 

cada vez mais fácil o Sicoob disponibiliza aplicativo exclusivo para as quatro 

plataformas mais utilizadas no mundo: Apple, Android, BlackBerry e Windows Phone. 

Por sua vez o internet banking do Sicoob vem como facilitador para que você não 

precise se deslocar até uma cooperativa para realizar suas operações financeiras. 

O Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (Sistema OCB), 

Márcio Lopes de Freitas, em entrevista para a Revista Sicoob ano 8, número 32, 

disse que o que mais admira é que o crescimento do Sicoob é cooperado, onde as 

decisões não são impostas pela diretoria, cada resolução, cada estratégia, surge em 

diálogos com a base do Sistema, e os resultados mostram que o Sicoob está 

acompanhando os avanços tecnológicos, as mudanças de paradigmas, as moedas 

virtuais e a comunicação eletrônica. Frisando que dentro do cooperativismo, o 

Sicoob tem se tornado sinônimo de inovação. 

 

ESTUDO DE CASO 

 
O Estudo de Caso foi realizado na Instituição Financeira Sicoob Coopemar que 

atua com seu Ponto de Atendimento no município de São José do Jacuípe – Ba, há 

15 anos, desde 31 de Outubro de 2003. 
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A cooperativa de crédito tem a sua Agência sede na cidade de Maíri, e Pontos de 

Atendimentos em Várzea do Poço, Serrolândia, Miguel Calmon, Juazeiro, Petrolina, 

Juá Garden Shopping, e São José do Jacuípe, sendo esse último o local de aplicação 

do estudo de caso. 

São José do Jacuípe é um município brasileiro do estado da Bahia, emancipado no 

dia 13 de Junho de 1989, está situado a 286 km de Salvador, e sua área é de 406,028 

km², pertencente a Mesorregião do Centro-Norte Baiano, Microrregião de Jacobina, e 

contava com 10.180 habitantes no último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) no ano de 2010, com PIB per capita (2015) de R$6.768,83 

com apenas 7,1% de suas receitas oriundas de fontes internas. 

AS OPORTUNIDADE DISPONIBILIZADAS AOS NEGÓCIOS 

 
O município de São José do Jacuípe – BA, atualmente tem 74 MEI – 

Microempreendedor Individual, registrado na Sala do Empreendedor, um serviço 

ofertado pela Prefeitura Municipal em parceria com o SEBRAE. Na cidade não possui 

Junta Comercial, sendo assim o dado que se tem a respeito das empresas registradas 

na cidade são os cadastrados no Setor de Tributos que funciona agregado na 

Prefeitura, com 58 empresas de diversos ramos registradas no setor em 2018. 

Em entrevista com a Diretora Operacional do Sicoob Coopemar, Luciara 

Andrade de Oliveira, buscou-se identificar quais as oportunidades são 

disponibilizadas através da instituição financeira para as empresas do município. 

Visto a realidade local onde no ramo comercial e de serviço as empresas se 

enquadram no ramo de pequenas empresas, procurou-se saber se todos os serviços 

são ofertados para esses pequenos negócios, a diretora respondeu que “Todas as 

empresas recebem o mesmo tratamento, e os mesmos serviços, independente do 

seu tamanho, assim é a política do cooperativismo, sem distinções”. Também relatou 

sobre a crescente no ano de 2018 do produto Previdência para as Pessoas Físicas, 

e sobre a grande adesão por parte das Pessoas Jurídicas do SIPAG – Soluções 

Integradas de Pagamento, ainda citou o grande uso de Seguros e Consórcios. Foi 

constatado que o Sicoob Coopemar não realiza nenhuma ação de incentivo à 

formalização dos empreendedores informalizados. 
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Inovar é preciso, principalmente tecnologicamente, visto isso Luciara lembrou que o 

Sisbr – Sistema de Informática do Sicoob, no início desse ano, foi o modelo que a 

Alemanha cogitou usar. Após conhecer, ficaram encantados com a segurança. 

Seguindo a mesma linha, relatou que o Sicoob segue em consonância com o 

mercado, e que todos os órgãos reguladores das instituições financeiras valem 

também para as cooperativas de crédito. 

Dentre essas oportunidades disponibilizadas aos negócios, salienta o auxílio no 

planejamento financeiro, que segundo a Diretora Operacional há uma capacitação 

para o fornecimento das informações precisas, “A gente tem toda uma base de 

treinamento, fomentando esse treinamento junto com o corpo funcional da instituição, 

pois o gerente precisa ter certificação e preparo financeiro”. Dessa maneira, o gerente 

age como consultor, nas palavras do Gerente da PA de São José do Jacuípe, Jeová 

Lopes, ele fala que “A gente se preocupa em desenvolver negócios sustentáveis, 

procuramos fornecer informações para que os associados façam os investimentos da 

maneira mais precisa, visando a continuidade do seu negócio”. 

Ainda indagando sobre a visão da Diretora Operacional em relação ao 

benefício do Sicoob para o desenvolvimento do município, as taxas e tarifas mais 

acessíveis foi mencionando como fator primordial, relacionando também a facilidade 

de acesso a uma instituição financeira com a chegada do Sicoob na cidade. 

 

O CUSTO DE CAPITAL 

 
A cidade de São José do Jacuípe atualmente possui o Sicoob Copemar, e 

outras instituições financeiras representadas por seus correspondentes. Foi coletado 

dados referente aos produtos mais utilizados pelos munícipes, para fazer um 

comparativo de uma instituição para a outra. 

Tabela 1 - Comparativo do custo de Capital das Instituições Financeiras de São José, Nov. 2018. 
 

PRODUTOS OUTROS BANCOS SICOOB COPEMAR 

Cheque Especial 12,92% 11,32% 
Manutenção Conta Corrente R$15,00 R$10,00 

Crédito Pessoal 9% 3,20% 

Empréstimo Consignado 1,99% 1,89% 

Previdência 1% 1% 
Fonte: Própria(2018) 



CAPIM GROSSO - BA 

2018 

21  

 

O Cheque Especial que é uma linha de crédito pré-aprovada disponibilizada 

pelas instituições financeiras para suprir eventual insuficiência de fundos da conta de 

depósitos a vista, tem a taxa mínima de outras IFs de 12,92%, enquanto no Sicoob é 

mais satisfatório com 11,32%, diferença de 1,6%. 

Para a manutenção de conta do cliente, ele paga a taxa mínima de R$15,00 em 

outras IFs, por sua vez R$10,00 é o valor pago no Sicoob, sendo esse R$5,00 mais 

vantajoso. 

O Crédito Pessoal é uma das modalidades facilitadas de empréstimo com a 

qual o cliente pode contar. O crédito é liberado em conta, sem a necessidade de 

comprovação de como o dinheiro será utilizado. Para aquisição a taxa mínima é de 

9% outras IFs, e 3,20% no Sicoob, estando 5,8% mais benéfico no Sicoob. 

No empréstimo consignado, operação de crédito concedida pelas instituições 

financeiras às pessoas físicas cuja liquidação se dá mediante desconto efetuado 

diretamente na folha de pagamento do tomador, temos no município como 

beneficiários os funcionários públicos. Para adquirir esse crédito em outras IFs é pago 

taxa de 1,99%, e 1,89% no Sicoob, com 0,10% mais proveitoso na Cooperativa. 

Muito se tem falado recentemente a respeito da Previdência, com grande 

adesão desse planejamento por meio dos clientes nas instituições financeiras. A 

taxa média de rentabilidade das outras IFs e do Sicoob Copemar estão em paridade, 

ambas 1%. 

Nota-se que o custo de capital no Sicoob se sobressai em comparação com 

outras instituições financeiras do município, sendo que fora a Previdência que o 

rendimento é o mesmo em todas as instituições e foi trazido para essa tabela por 

conta da crescente adesão, os outros produtos oferecidos pela cooperativa de crédito 

são mais vantajosos que nas outras IFs. 

A TRANFORMAÇÃO FINANCEIRA DOS ASSOCIADOS 

 
O Sicoob Copemar de São José do Jacuípe tem 1276 Associados. Foram 

aplicados questionários a 127, 10% dos associados, visando encontrar indicadores 

positivos e negativos a respeito da transformação financeira dos associados, na 

coleta de dados primeiro procurou saber o ramo de negócio de cada um: 
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Gráfico 1: Tipos de negócios dos associados do Sicoob Copemar de São José do Jacuípe 

Fonte: Própria(2018) 
 

Dentro da categoria dos Autônomos, 63 pessoas responderam pertencer a 

essa classe, estando entre elas funcionários públicos, aposentados, etc. No ramo do 

Comércio, 38 assinalaram, 14 serviço, e 8 Micro Empreendedor Individual, que tende 

a aumentar nos próximos anos com a chegada do Sebrae no município. 

Em relação as políticas de crédito do Sicoob, procurou-se saber a respeito da 

satisfação dos associados, da flexibilidade, e processo de adesão, alcançou os 

seguintes resultados: 

Gráfico 2 - Políticas de Crédito do Sicoob Copemar de São José do Jacuípe 

Fonte: Própria(2018) 
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Buscando saber sobre a satisfação dos associados com a política de crédito da 

cooperativa, 84 (66%) disseram estar satisfeito, 6 (5%) não estão, e 37 (29%) 

parcialmente. Acerca da flexibilidade, 92 (72%) associados assinalaram que tem, 5 

(4%) acham que não há, 30 (24%) veem como parcialmente. Quanto a, facilidade de 

aderir, 107 (84%) falaram que são fáceis de aderir, sendo esse o melhor resultado 

relacionado a política de crédito, 7 (6%) não acham fáceis, e 13 (10%) acharam 

relativamente. 

Com relação a, o atendimento, foi perguntado se atendia as necessidades, 

desde o tratamento, aos esclarecimentos, situou: 

Gráfico 3 - Satisfação com o Atendimento do Sicoob Copemar de São José do Jacuípe 

Fonte: Própria(2018) 

 
Com 120 (94%) associados respondendo que o atendimento atende todas suas 

necessidades, tem esse ponto com o maior percentual alcançado em toda a pesquisa, 

mostrando a satisfação com o atendimento da cooperativa de crédito Sicoob. Apenas 

1 (1%) disse não estar satisfeito, e 6 (5%) falaram estar parcialmente. O tratamento 

aos associados que são vistos como donos é essencial, sendo assim o corpo funcional 

da cooperativa recebe treinamentos, em um processo de formação continuada, para 

atender todas as demandas da melhor forma possível, que venha a fazer os clientes 

se sentirem em casa. 

A respeito do custo de capital ofertado pela instituição financeira, buscou 

explorar se são acessíveis a realidade desses associados que residem em um 

município pequeno, conseguindo o seguido resultado: 
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Gráfico 4 - Satisfação com o Custo de Capital oferecido pelo Sicoob Copemar de São José do Jacuípe 

Fonte: Própria(2018) 

 
Com resultado positivo a respeito do custo de capital, dentre todos os índices 

positivos, foi o menor, com 83 (65%) considerando acessíveis a sua realidade, por 

sua vez o maior porcentual negativo 9% correspondente a 11 associados, e por fim 

33 (26%) julgando parcialmente acessível. 

Indagando se o cliente já teria conseguido algum tipo de apoio financeiro na 

cooperativa para que ele pudesse realizar algum projeto, podendo ser um 

investimento no ramo de comércios/serviços ou algo pessoal, assim, obteve as 

seguintes informações: 

Gráfico 5 - Apoio Financeiro dado pelo Sicoob Copemar de São José do Jacuípe 

 
 

Fonte: Própria(2018) 
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Percebendo que quase sempre que precisaram de apoio financeiro, conseguem, 

visto que 87 (69%) associados obtiveram quando solicitou, apenas 4 (3%) disseram 

não 

conseguir, e 36 (28%) nunca precisou. 

 
Tendo em vista os fatos mencionados pela Diretora Operacional da 

cooperativa, e seguindo o levantamento de dados através dos questionários aos 

associados, procurou saber sobre a vinda do Sicoob Coopemar para São José do 

Jacuípe – BA, se contribuiu para o desenvolvimento local, e sobre a melhora no 

acesso a uma instituição financeira. 

Gráfico 6 - Sobre a vinda do Sicoob Coopemar para São José do Jacuípe – BA. 

Fonte: Própria(2018) 

 
Com esses dados, ver que 180 (93%) dos associados concordam que o Sicoob 

contribuiu para o desenvolvimento local, 2 (2%) discordam, e 7 (6%) acham que a 

contribuição foi parcialmente. Logo, a respeito do acesso a uma instituição financeira, 

107 (84%) dizem ter melhorado, 3 (2%) não veem essa melhora, e 17 (13%) acreditam 

que a melhora foi parcial. 

Afim de entender quais são as maiores necessidades dos associados, e 

considerando itens já comparados entre as instituições financeiras que atualmente 

encontram-se no município, perguntou-se aos mesmos qual o produto eles mais 

utilizam, encontrando o seguinte resultado: 
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Gráfico 7 - Produtos/Serviços mais utilizados no Sicoob Copemar de São José do Jacuípe 

Fonte: Própria(2018) 

 
No gráfico acima podemos ver os produtos que os associados mais usam, 

nota-se que os maiores índices são os que tem as melhores taxas se comparadas 

a outra instituição financeira do município, como vimos no quadro 1. 

Transformando a porcentagem em números, 44 associados marcaram Cheque 

Especial, 15 Previdência, 31 Crédito Pessoal, 19 Empréstimo Consignado, e 18 

disseram usar mais outro produto que não estava listado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente artigo buscou analisar a participação do Sicoob Coopemar no 

desenvolvimento financeiro no município de São José do Jacuípe – BA, e dos seus 

associados. Logo, compreendeu que o sistema cooperativista é fator predominante 

para a transformação financeira dos atores envolvidos, por esses mesmos serem 

tratados como donos, isso muda toda a dinâmica do trabalho do Sicoob em 

comparação com outras instituições financeiras. 

O Objetivo do trabalho é atingido quando ao identificar as oportunidades 

disponibilizadas pela cooperativa, compreende seu auxílio no planejamento 

financeiro, e obtém-se grande satisfação por parte dos associados, do que diz respeito 

a política de crédito mais acessível e flexível, atendimento diferenciado, apoio 

Empréstimo Consignado Outro 

Crédito Pessoal Previdência Cheque Especial 
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financeiro recebido, e concordância do que refere-se ao desenvolvimento local após 

a chegada do Sicoob Coopemar. 

No que interessa ao estudo de caso realizado no Sicoob Coopemar de São 

José do Jacuípe – BA, onde foram feitas visitas a cooperativa, em conversas com o 

Gerente da PA, como também a aplicação de questionários aos associados, e 

entrevista com a Diretora Operacional, do que se obteve o resultado da fundamental 

importância desse sistema de crédito, trazendo soluções financeiras dentro da 

realidade desse município de pequeno porte, impactando positivamente no 

desenvolvimento financeiro da comunidade local . Assim resolvendo o problema 

exposto neste trabalho. 

Sendo assim, deve o poder público continuar apoiando o Sicoob Coopemar, 

considerando a contribuição da cooperativa para o desenvolvimento financeiro do 

município. Ressaltando que ainda falta a mesma atuar no âmbito do 7° Principio 

Cooperativista – O Interesse pela comunidade, uma relação que ainda não está na 

esfera do trabalho desenvolvido na cidade, ações que fomentem atividades culturais, 

sociais e ambientais no município de São José do Jacuípe – BA. 

Este artigo, pode ser tomado como base para estudos futuros, com intuito de 

expandir sistemas de cooperativismo, principalmente a implantação em cidades 

pequenas, com o objetivo de desenvolvimento local, entendendo ser a melhor 

alternativa, pelo fato de que sistemas dessa natureza não visam o enriquecimento, e 

sim a evolução de todos os atores envolvidos, assim como equidade, 

empreendedorismo, manutenção de empregos, riqueza, inclusão social, 

desenvolvimento de lideranças, integração e organização social. 
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