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RESUMO 

 

A economia brasileira atual nos leva a pensar qual será o tamanho dos danos causados 

aos cidadãos diante de tal crise, os motivos que levaram o país a esse momento são 

muitos, e vai desde a falta de investimentos em infraestrutura que o leva a perder 

competitividade diante do mercado internacional até a falta de planejamento estratégico 

de longo prazo pelo governo. Para as instituições financeiras esse pensamento não é 

diferente, visto que as mesmas são movidas através de operações financeiras, como a 

concessão de créditos por exemplo. Por outro lado, existe o risco do crédito concedido 

não retornar para a concedente, o que pode acarretar à perda do ganho obtido junto a 

várias outras operações. Para que fosse possível se chegar nessas informações foi 

desenvolvido um estudo em uma cooperativa de crédito na cidade de São Tiago/MG, 

onde foi identificado que as operações de crédito da cooperativa não sofreram com a 

crise, no entanto a probabilidade de inadimplência aumentou consideravelmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No atual contexto em que vivemos todas as pessoas necessitam de uma instituição 

financeira para realizar suas movimentações, desde as necessidades das pessoas como 

pagamento de contas de água, luz, telefone ou mesmo operações de crédito como 

empréstimos, financiamentos, aplicações, etc.  

Nesse cenário estão inseridas as cooperativas de crédito que são instituições 

financeiras formadas por um grupo de pessoas que se unem voluntariamente, com forma 

e natureza jurídica própria, civil, sem fins lucrativos, constituída para prestar serviços a 

seus associados. 

As cooperativas tem o objetivo de prestar serviço ao associado de maneira simples 

e barata, possibilitando ao mesmo acesso ao crédito, financiamentos, empréstimos a 

taxas de juros bem menores que as de outras instituições presentes no mercado 

financeiro. 

Com forte cunho social, as cooperativas tendem a buscar equilíbrio entre a 

situação econômica e a social, com base nas necessidades de serviços e produtos 

financeiros das pessoas, onde os benefícios gerados deverão necessariamente, retornar 

para seus associados, partindo do pressuposto de que os mesmos recebem as chamadas 

sobras ao final do exercício social. 

Nesse sentido é necessário ressaltar que em um cenário de instabilidade 

econômica e financeira no qual o Brasil esta passando, as instituições financeiras buscam 

se adequar a essa situação, revendo suas políticas de crédito. As cooperativas de crédito, 

também têm que se adequar ao momento, no entanto conseguem manter em um nível 

menor suas taxas de juros para continuar a atrair os tomadores de créditos. 

  

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1- O SFN COM FOCO NA CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA. 

O sistema financeiro deve promover conforme o disposto no art.192 da Constituição 

Federal de 1988, o desenvolvimento equilibrado do país e atender a todas as partes que o 

integram.  

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é regido pelo disposto na Emenda 

Constitucional n. 18 de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções 

do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, 
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estaduais e municipais (CTN, 2014, p.7). 

As entidades supervisoras, por outro lado, assumem diversas funções executivas, 

como a fiscalização das instituições sob sua responsabilidade, assim como funções 

normativas, com o intuito de regulamentar as decisões tomadas pelas entidades 

normativas ou atribuições outorgadas a elas diretamente pela Lei. O Banco Central do 

Brasil – BCB, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 

PREVIC são as entidades supervisoras do nosso Sistema Financeiro. 

 A partir do pesquisado podemos afirmar que o SFN é que dá as diretrizes para 

todo funcionamento financeiro do país e, de forma a se confirmar no decorrer do texto. 

A estrutura do sistema Normativo tem a função de editar normas que definem os 

parâmetros para a transferência de recursos dos poupadores aos tomadores, 

desempenha também a função de controlar o funcionamento do sistema de intermediação 

que são as instituições e entidades que exercem as atividades de intermediação 

financeira ou complementares das operações entre os mesmos (QUARANTA, 2012, s.p). 

 Temos como órgãos normativos do Sistema Financeiro o Conselho Nacional de 

Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, também o 

Conselho Monetário Nacional (CMN), (BCB, 2016, s.p). 

A CVM é uma autarquia do Governo Federal, com personalidade jurídica, criada 

em 7 de dezembro de 1976 pela Lei 6.385, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, 

disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil possui patrimônio 

próprio, dotada de autoridade administrativa independente e ausência de subordinação 

hierárquica (BCB, 2016, s.p). 

O BCB, por sua vez, funciona como uma autarquia subordinada ao CMN, com a 

função de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema 

financeiro nacional (SOUSA, 2006, p. 43). 

O Conselho Monetário Nacional criado pela Lei nº 4.595 em 31 de dezembro de 

1962, tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a 

estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do País. (BCB, 2016, s.p) 

O SIF (Sistema de Intermediação financeira) é uma atividade que consiste na 

captação de recursos por instituições financeiras, junto às unidades econômicas 

superavitárias, e o seu subsequente repasse para unidades econômicas deficitárias. É a 

atividade típica dos bancos. 

O Sistema Financeiro sofreu diversos impactos durante determinados períodos, 

como as crises de 1929 e a crise de 2008. 



4 
 

A crise de 1929 é um exemplo de crise financeira também conhecida como Grande 

Depressão, que repercutiu em todo o mundo, levando milhões de pessoas ao 

desemprego, essa crise se caracterizou pelo excesso de estoque de produtos agrícolas e 

industrializados, e também pela expansão do crédito concedido pelo Federal Reserve 

System, uma espécie de banco central americano (FERNANDES, 2016, s.p). 

O excesso de liberdade dos investidores e empresários impulsionou a Grande 

Depressão, pois a economia passou a produzir mais do que o necessário, e só 

perceberam isso no momento em que as mercadorias e as ações começaram a se 

desvalorizar. Esse período foi caracterizado pelo liberalismo econômico que pregava que 

o Estado deveria se manter afastado da economia, (Segundo Brum 1999, p. 170) 

Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro 

comprou e queimou toneladas de café, com a intenção de diminuir a oferta para manter o 

preço do produto brasileiro. 

Um período de crise é sempre fecundo. Há uma fermentação de ideias, pois a 

crise, em essência, é a busca de uma situação tida e sentida como não satisfatória. (Brum 

1999, p. 169). 

E foi nesse sentido que apesar da crise e das dificuldades enfrentadas naquele 

momento que surgem novas oportunidades de crescimento da produção agrícola e 

industrial para o consumo interno, a economia brasileira passara a subsidiar suas próprias 

necessidades (JUNIOR, 1998, p. 202). 

Para reverter a crise o democrata Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), eleito 

presidente dos Estados Unidos em 1932, adotou uma série de medidas sócio-econômicas 

para recuperar a economia norte-americana. A nova política econômica ficou conhecida 

como New Deal. 

O New Deal (Novo Acordo) foi inspirado nas ideias do economista inglês John 

Keynes (1883-1946). O New Deal era um programa misto que procurava conciliar as leis 

de mercado e respeito pela iniciativa privada com a intervenção do Estado em vários 

setores da economia. 

A política do New Deal não alcançou todo o sucesso esperado. Mas conseguiu dar 

uma controlada no lado mais terrível da crise econômica que gerava fortes conflitos 

sociais. 

Com essas e outras medidas, a economia começou a recuperar-se. No entanto, 

somente a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) criaria as condições para um novo 

impulso econômico dos Estados Unidos, pois a produção de armamentos aumentou o 

número de empregados e possibilitou grandes lucros às empresas. 
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Em um momento diferente da história, porém seguindo um mesmo roteiro, ocorreu 

à crise de 2008, conhecida como a crise do subprime, a qual teve sua origem nos Estados 

Unidos, sendo iniciada pela alta valorização do setor imobiliário pela fartura de crédito e 

pelas baixas taxas de juros (ROSA; COSTA, 2014, p. 6). 

A crise financeira de 2008 causou uma severa retração na economia mundial, a 

queda nos preços das commodities, a fuga dos capitais de curto prazo e a aguda redução 

no volume internacional de comércio, foram fatores determinantes para que a recessão 

chegasse ao Brasil (BRUM, 1999, p. 168). 

De acordo com Almeida (2009, s.p), o efeito mais significativo da crise financeira no 

Brasil foi a queda brutal da produção industrial no ultimo trimestre de 2008, acarretando 

um aumento do desemprego no país. 

Atualmente enfrentamos em nosso cenário político e econômico uma crise que vêm 

afetando nossa economia e podemos dividi-la em três partes: 

     - Crise econômica - conhecida também como crise do capitalismo, é 

considerada como uma das fases do ciclo econômico, juntamente com a superprodução, 

recessão e depressão, associada ao decréscimo do PIB. Pode-se dizer que são períodos 

em que a economia de um país passa por oscilações, tornando-se incapaz de controlar 

fatores como a inflação em alta, que causam a escassez na produção, na comercialização 

e no consumo de produtos e serviços, desvalorizando ativos financeiros, apresentando 

indicadores negativos, desempregos e aumento de pobreza. 

Esta deve ser diferenciada das recessões, período em que a economia sofre 

declínio em sua taxa de crescimento, e de depressões, caracterizada por um estado 

agravado da recessão, que levam a redução da atividade econômica. 

Conforme Blanchard (2004), por não haver consenso sobre a definição, grande 

parte dos economistas, usam o termo crise para se referir a um período de baixo ou 

nenhum crescimento, sendo mais prolongado que uma recessão, porém, menos profunda 

do que uma depressão. 

 Uma crise é basicamente, um desequilíbrio que ocorre em setores isolados da 

economia, mas que pode contaminar todo o sistema econômico. 

    

- Crise política - Inicia-se por séries de divergências entre partidos políticos, que 

na maioria das vezes se contrapõem ao governo, associada a um colapso do sistema 

administrativo de um país, estado, ou município. Esta pode ser desencadeada por um 

golpe ou revolta popular. 

Quando perdura por mais tempo, além da normalidade, podem os resultados afetar 
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a governabilidade de forma geral, como também, criar empecilhos  que travam as 

agendas institucionais e, como ocorre no Brasil hoje, atinge sobremaneira, criando uma 

crise econômica, instalando na economia a incerteza, desacertos e elevados custos ao 

país e ao cidadão. 

 - Crise financeira - São oscilações no ciclo econômico, com desvalorização de 

ativos financeiros, que se estende para o setor real da economia, afetando a renda e o 

emprego da população atingida. 

  “Crises financeiras não são apenas resultados de comportamentos irracionais dos 

agentes, mas resultam da própria forma de operação dos mercados financeiros 

liberalizados e sem um sistema de regulação adequado” (DIAS, 2010, p. 36). 

Kindleberger (2000), afirma que as crises financeiras estão diretamente associadas 

aos períodos cíclicos da economia, pois estas iniciam quando há mudanças inesperadas 

no setor econômico. 

    Uma das principais crises financeiras conhecida pelo mundo foi à crise da bolha 

imobiliária americana, que teve como marco referencial a quebra do banco Lehman 

Brothers. 

 

2.2 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - COOPERATIVISMO 

Neste próximo item trataremos de um estudo sobre o cooperativismo, na qual 

descreve seus conceitos e relata sua origem. São apresentados ainda os valores e 

princípios cooperativistas, além de um breve histórico a respeito do seu surgimento no 

Brasil. 

O cooperativismo se faz presente desde os primórdios da humanidade através da 

cooperação mútua entre seus indivíduos onde todos almejam alcançar objetivos e 

resolver problemas do dia a dia, a partir desses princípios surgem às primeiras 

cooperativas (MLADENATZ, 2003, p.17). 

Cooperativa pode ser definida como uma “associação autônoma de pessoas que 

se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, 

sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida” (SOUZA e MEINEN, 2010, p. 33). 

A primeira cooperativa formal iniciou suas atividades na Inglaterra, após a chamada 

Revolução Industrial em 1844, um grupo formado por 28 pessoas, integrado em sua 

maioria por operários de fábricas de tecelagem onde o objetivo inicial era vencer a miséria 

causada pelos baixos salários e pelas más condições de trabalho, esse grupo ficou 
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conhecido como os Pioneiros de Rochdale. (Santos 2002, p. 1). 

Devido a muitas reuniões e discussões acerca do assunto, diversos meios foram 

apresentados, uns propunham a expatriação, outros almejavam a conquista de direitos 

políticos pelo povo e ainda, alguns votavam na abstinência de bebidas alcoólicas, no 

entanto a ideia que se prosperou foi à criação de um armazém cooperativo de consumo 

(MLADENATZ, 2003, p.77). 

Com todas essas reuniões e discussões realizadas, estabeleceram normas e 

metas respeitando os costumes e as tradições para organização de uma cooperativa, a 

fim de atingir seus objetivos, o que só seria capaz através da ajuda mutua, assim 

elaboraram o projeto do armazém cooperativo e as bases da sociedade, que recebeu o 

nome de “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale” (PEREIRA, p. 34, 1995). 

Para os pioneiros era necessário vender um produto ao preço corrente do mercado 

e realizar, assim poupanças, para que a sociedade se desenvolvesse, suas vendas 

deveriam ser feitas à vista como uma forma de livrar o operário da servidão do crédito e 

como a primeira emancipação perseguida (SCHIMITZ, 2008, p. 127). 

Após um ano de luta os trabalhadores reuniram um montante de 28 libras, para 

aumentarem seu poder de compra, e em 21 de dezembro de 1844 a sociedade foi então 

constituída e o armazém cooperativo inaugurado, o mesmo atenderia a seus membros 

com mercadorias como manteiga, açúcar, farinha de trigo, aveia e alguns outros produtos 

que satisfizessem às necessidades dos associados, sem depender dos grandes 

comerciantes (MENEZES, 2004, p.157). 

 

 

2.2.1- VALORES E PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS 

 

 Os membros fundadores das cooperativas devem pautar-se em valores de 

ajuda mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade, solidariedade e em 

valores éticos como a honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação 

pelo seu semelhante (MENEZES, 2004, p.136). 

MEINEN (2012, p. 30) corrobora e define nove dos valores a serem adotados pelo 

cooperativismo: 

SOLIDARIEDADE - Consiste no comprometimento e responsabilidade que todos 

têm com todos. 

LIBERDADE - Tanto na hora do ingresso como no momento de saída, podendo o 

cooperado manifestar-se e mover-se de acordo com sua vontade. 
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DEMOCRACIA - Ligado ao direito que o associado possui de participar da vida da 

cooperativa. 

EQUIDADE - Fundamentada pela garantia da igualdade de direitos, pelo 

julgamento justo e pela imparcialidade, tanto em aspectos econômicos como sociais. 

IGUALDADE - Que impede a segregação em razão da condição socioeconômica, 

raça, gênero, sexo ou ideologia política. 

RESPONSABILIDADE - No cumprimento de seus deveres. 

HONESTIDADE - A verdade por excelência. 

TRANSPARÊNCIA - Dizem respeito à clareza, todos tem de ter conhecimento 

preciso sobre a vida da entidade, sua gestão, números e regras. 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - O caráter comunitário está ligado ao 

compromisso com o bem estar das pessoas e com a proteção do meio ambiente. 

(MEINEN, 2012, p. 30). 

 Com base no autor citado os valores e princípios são fatores determinantes para o 

sucesso de uma cooperativa. 

 

 

2.2.2 - COOPERATIVISMO NO BRASIL 

 

 Historiadores defendem que o cooperativismo no Brasil chegou pelas mãos 

dos jesuítas e citam suas missões no sul do país como exemplo de sociedade solidária, 

fundamentada no trabalho coletivo, com o objetivo de promover o bem-estar comum. Este 

movimento teria ocorrido por volta do ano 1610 nos municípios de Guaira e Vila Rica. 

O padre Jesuíta Theodor Amstad, suíço de nascença, mas ordenado padre na 

Inglaterra, teve como primeiro trabalho no Brasil doutrinar para as famílias de imigrantes 

que estavam chegando ao estado (MEINEN, 2012, P. 101).  

Após percorrer por anos seguidos o município de São Sebastião do Caí, o 

missionário percebeu que muitas eram as carências socioeconômicas dos imigrantes 

estabelecidos na região, que, por conseguinte possuía uma vasta extensão territorial. Foi 

então que no ano de 1899, baseado nas experiências europeias, lançou a plataforma 

cooperativista e associativista, fundando o Bauerverein (Associação de Agricultores) 

(SCHNEIDER, 2014, s.p). 

Essa associação foi extinta em 1909 por força da lei, que a obrigou a se 

transformar em um sindicato. Anos depois, em 1912, o trabalho iniciado pelo Bauerverein 

teve continuidade através da fundação da Volksverein (Sociedade União Popular), fase 
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em que a igreja assumiu importante papel na organização dos agricultores e constituindo 

escolas, asilos, hospitais, sindicatos e cooperativas (MEINEN, 2012, p. 102). 

Tendo como principal incentivador o missionário Amstad, surge então no ano de 

1902, em Linha Imperial, distrito do município de Nova Petrópolis/RS, a primeira 

cooperativa de crédito da América Latina, a Caixa de Economia e Empréstimo Amstad, 

atualmente denominada Sicredi Pioneira RS, sendo uma das maiores do país (OCB, 

2016, s.p). 

De acordo com Cardoso (2014, p. 13), os objetivos das Cooperativas de Créditos 

são: 

ao crédito e a outros 

produtos financeiros pelos associados; 

 

 

profissionais de uma mesma categoria e entre micro e pequenos empresários, 

desenvolvendo espírito de grupo solidariedade e ajuda mútua. 

seus associados com condições mais adequadas, promovendo o desenvolvimento local, a 

dinamização da economia e a geração de emprego e renda. 

Em 1951, foi criado o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), através da 

Lei 1.412 em substituição à Caixa de Crédito Cooperativa, com o objetivo de promover 

assistência e amparo às cooperativas. Essa instituição foi uma importante fomentadora e 

apoiadora do cooperativismo de crédito, fazendo surgir novas cooperativas, além de 

permitir a integração das entidades ao sistema financeiro (OCB, 2016, s.p). 

Anos depois, em 2 de dezembro de 1969, foi criada a Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB), sendo a mesma registrada em cartório no ano seguinte. 

Sociedade civil sem fins lucrativos, com neutralidade política e religiosa, a fim de 

representar e defender os interesses do cooperativismo nacional (OCB, 2016, s.p). 

De acordo com os autores pesquisados o cooperativismo foi introduzido do Brasil 

por volta de 1899, por imigrantes italianos e alemães que vinham em busca de 

oportunidades. 
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3 - METODOLOGIA 

 

A pesquisa do ponto de vista de sua natureza caracteriza-se como aplicada, que 

segundo Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem o objetivo de “contribuir 

para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na 

realidade”. Ela é motivada devido à necessidade de atualizar-se sobre determinado 

assunto, além de buscar a ampliação de conhecimento para os leitores auxiliando na 

resolução de problemas atuais ou futuros. 

O presente estudo é aplicado por abordar um assunto que no atual contexto em 

que vivemos todas as pessoas necessitam de uma instituição financeira para realizar 

suas movimentações. 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com a finalidade de conhecer 

as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre o assunto, 

buscando informações e dados disponíveis em publicações como livros, teses e artigos. 

Outro método foi a pesquisa documental, visando o levantamento de informações dos 

produtos, projetos e serviços oferecidos aos associados na promoção do desenvolvimento 

econômico e social. Nesse sentido, foi aplicada uma entrevista estruturada de caráter de 

coleta de informações junto ao membro representante de cada uma das organizações, 

visando avaliar a eficiência dos produtos, projetos e serviços das cooperativas 

supracitadas. Dessa forma, foi feita uma relação lógica e fixa de perguntas, de ordem e 

redação invariável, para ambas as instituições. Foram aplicadas pessoalmente, 

permitindo capturar informações, dentre outras questões, a respeito do quadro social, da 

capitalização dos recursos, das linhas de crédito de maior relevância para os associados, 

dos possíveis projetos vinculados a essas linhas de crédito, bem como dos projetos 

sociais, a integração da cooperativa com a população.  

Logo após para verificar e analisar a eficiência desses produtos e projetos junto ao 

quadro social utilizou-se o método de Survey, no qual os dados foram coletados através 

de questionários semi-estruturados. Foi utilizada como amostra, associados de duas 

cooperativas da nossa região. 

A amostragem da população foi de 10% do total de associados de cada 

organização. Tal amostragem foi aleatória simples, onde a seleção de um membro da 

população não interferiu na probabilidade de seleção de outro membro, onde todos 

tiveram chances iguais de participarem. Os questionários foram analisados por seleção, 

onde foi feito o exame detalhado dos dados coletados. Sendo submetido, portanto, a uma 

verificação crítica e minuciosa. Em seguida foi realizada a decodificação, uma técnica 
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operacional utilizada para categorizar os dados que se relacionam. Seguindo-se à 

tabulação, onde os 8 dados foram dispostos em tabelas, possibilitando maior 

possibilidade de verificação das inter-relações entre eles. 

 

4 – ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo foi feito um estudo do SICOOB Credivertentes na cidade de São Tiago, com 

o objetivo de analisar a importância da cooperativa para o desenvolvimento da cidade 

dentro de um cenário de instabilidade financeira.  

Para chegar ao resultado esperado, foi realizada uma pesquisa nos relatórios de 

inadimplência e crédito apresentados pela cooperativa nos últimos 3 anos. A história do 

SICOOB Credivertentes se inicia a partir de líderes da Cooperativa Agropecuária São 

Tiago Ltda (Castil) que se encontravam inconformados com a falta de investimento no 

setor agropecuário da região do Campo das Vertentes. Sendo assim, decidiram preencher 

essa lacuna com a criação de uma cooperativa de crédito (CREDIVERTENTES, 2007, 

p.12).  

A cooperativa de Crédito de Livre Admissão Campos das Vertentes – SICOOB 

Credivertentes foi criada em 16 de junho de 1987, com capital inicial de Cz$ 7.018,00 

(sete mil e dezoito cruzados), na cidade de São Tiago, denominada naquela época 

apenas “Credivertentes” (CREDIVERTENTES, 2007, p.12).  

De acordo com a Credivertentes (2014, s.p), ela possuía dois objetivos principais:  

 

[...] um era proporcionar, através da mutualidade, assistência 

financeira aos associados em suas atividades específicas, com 

a finalidade de fomentar a produção e a produtividade rural, 

bem como a circulação e a industrialização. O outro era a 

formação educacional dos associados para o cooperativismo 

de crédito. 

 

O SICOOB Credivertentes possui sede na cidade de São Tiago e atua no Campo das 

Vertentes através de Pontos de Atendimento (PA) instalados em 16 localidades. São elas: 

Alfredo Vasconcelos, Barbacena, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, 

Dores de Campos, Ibertioga, Itutinga, Madre de Deus de Minas, Mercês de Água Limpa, 

Morro do Ferro, Nazareno, Prados, Resende Costa, São João Del Rei e São Tiago. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto neste estudo, a fim de alcançar o objetivo principal que o 

originou, ou seja, analisar o comportamento da cooperativa enquanto instituição financeira 

diante de um cenário de instabilidade econômica, algumas considerações se fazem 

necessárias. Dentre estas, é notório destacar a importância de uma instituição financeira 

para a economia de um país. 

Outro ponto a se considerar diz respeito à necessidade de um controle eficiente e 

eficaz que as instituições financeiras devem ter quanto às operações de crédito, pois 

estas podem influenciar diretamente seus resultados. 

Com base nas informações apresentadas foi possível constatar que as operações 

de crédito da cooperativa não foram influenciadas pela crise, pois uma grande parte de 

sua carteira representa o crédito rural, uma modalidade que vem se destacando no 

cenário econômico do país.  

O presente trabalho foi realizado com algumas limitações, dentre elas a dificuldade 

de se obter referências bibliográficas tanto para o conteúdo teórico quanto para a 

realização do estudo. 
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