
 

 

 

 

As instituições financeiras, por sua vez, também repassam aos clientes o aumento 

dos juros, obrigando o empresário que irá buscar novos financiamentos a reservar 

uma parte mais expressiva de suas receitas para o pagamento dessas despesas, o 

que lhe exigirá um controle maior do seu fluxo de caixa. 

 

Com o movimento de encarecimento dos empréstimos financeiros, é normal o 

aumento da inadimplência, o que de fato já pode ser capturado por recente 

pesquisa da Serasa Experian. Segundo a instituição, a inadimplência das pessoas 

jurídicas cresceu 1,3% no 1º semestre do ano, não obstante ter sido o menor 

crescimento para os seis primeiros meses do ano desde 2011, quando houve 13,1% 

de elevação. 
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Renegociar as dívidas e financiar o negócio 

com baixo custo não é tarefa fácil nesse 

momento de aumento nos juros básicos da 

economia, já que o movimento é refletido 

nos financiamentos às empresas e aos 

consumidores, exigindo habilidade do 

empresário não apenas na hora de investir 

no negócio, mas também no momento de 

vender seus produtos e serviços. 
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O crédito concedido 

pelas cooperativas de 

crédito para as 

empresas avançou 

12,1% nos últimos seis 

meses, chegando a 

R$ 16 bilhões. 

 

E isso é possível perceber com base em dados 

concretos. No primeiro semestre deste ano, segundo 

dados do Sistema de Crédito e Risco do Banco 

Central do Brasil, o crédito concedido pelas 

cooperativas de crédito para as empresas de todos 

os portes avançou 12,1%, chegando ao montante de 

R$ 16,0 bilhões de operações contratadas. Nesse 

mesmo período, o crédito para as pessoas jurídicas 

no sistema financeiro nacional, considerando todas 

as instituições financeiras, avançou 6,3%. 

Nesse contexto aparentemente desfavorável ao empresário e às instituições 

financeiras, as cooperativas de crédito têm se destacado como uma boa opção de 

acesso ao crédito nesse primeiro semestre de 2013. Tendo como maior virtude a 

aplicação dos recursos dos associados em favor do desenvolvimento da 

comunidade em que se insere, fomentando a formação de poupança e 

investimentos produtivos, ao mesmo tempo  

em que se geram renda e emprego,  

as cooperativas com carteira  

voltada ao financiamento  

de pequenos negócios  

têm condições de  

oferecer empréstimos  

a taxas de juros mais  

atraentes do que  

as instituições com  

fins lucrativos. 

 

Fonte: Sicoob. 
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Operações de crédito com os Pequenos Negócios  

 

Quando a análise é focada nas operações de crédito com micro e pequenas 

empresas, percebe-se que as cooperativas de crédito avançaram 11,2% no 

primeiro semestre deste ano, alcançando um saldo de R$ 8,6 bilhões em 

operações, resultado oposto ao crescimento das operações de crédito dos 

bancos privados com os pequenos negócios, que nesse mesmo período, caiu 

15,6%, o que demonstra claramente o arrefecimento do apetite dessas instituições 

na concessão de crédito para as empresas de menor porte. 

Fonte: SCR BACEN 
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  Sistemas de Cooperativas 

de crédito no Brasil 

Atualmente a estrutura do cooperativismo de 

crédito no Brasil compreende cinco sistemas 

(SICOOB, SICREDI, UNICRED, CECRED, CONFESOL), 

que englobam quatro confederações, 38 centrais 

estaduais e 1.216 cooperativas singulares, além de 

231 entidades não vinculadas a esses sistemas. 

Essa organização se justifica pela necessidade que 

as cooperativas possuem de unir forças para 

competir com as instituições financeiras de maior 

envergadura, sendo, assim, possível reduzir custos 

e oferecer um volume maior de recursos a taxas 

competitivas.  Encontra-se em operação 

atualmente no país oitenta cooperativas singulares 

voltadas ao segmento de crédito a empresas. A 

maior parte delas pertence ao Sicoob, que conta 

com 47 entidades, enquanto o sistema Unicred 

vincula-se a catorze cooperativas e o Sicredi a 

outras oito. 

 

 

SICOOB 

UNICRED 

CONFESOL CECRED 

SICREDI 

Ressalte-se que a participação das cooperativas de crédito no Sistema Financeiro 

Nacional correspondia, em dezembro de 2012, a 2,8% do volume de financiamentos 

concedidos, e a 2,3% no volume de depósitos. A opção pelas cooperativas é maior na 

região sul tanto para crédito (7,7% do volume de financiamentos na região), como 

para depósitos (9,1% do total regional). Curiosamente, essa relação é menor no 

sudeste (1,4%), em se tratando de crédito. Já os depósitos em cooperativas são menos 

populares na região nordeste (0,98%). Esses dados mostram um forte traço cultural na 

região sul no que diz respeito à preferência pelas cooperativas de crédito, seja para 

empréstimos, seja para depósitos. 
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Voltando ao questionamento inicial, percebe-se 

claramente que o sistema cooperativo brasileiro 

tem mostrado capacidade de atendimento aos 

seus associados e, na direção contrária das 

grandes instituições de varejo do país, 

especialmente as privadas, tido sucesso na 

ampliação da sua carteira de operações de 

crédito com os pequenos negócios.  

 

A oferta de produtos e serviços existentes nos grandes bancos de varejo; a 

consolidação da marca no sistema financeiro nacional; a prática de preços 

justos e adequados ao mercado; o atendimento diferenciado aos seus clientes; o 

reinvestimento os recursos captados na sua região, a distribuição das sobras entre 

os associados e a gestão profissional feita pelos próprios associados têm sido 

fatores chave para o crescimento e sucesso das cooperativas de crédito. 

SALDO POSITIVO PARA O SISTEMA 

COOPERATIVO BRASILEIRO 

O Sistema de 

Cooperativas de 

Crédito do Brasil 

SICOOB tornou-se 

instituição emissora 

do Cartão BNDES. 

Em busca de um ritmo ainda mais intenso de 

distribuição de crédito para investimentos aos seus 

cooperados, o Sistema de Cooperativas de 

Crédito do Brasil (Sicoob) tornou-se instituição 

emissora do Cartão BNDES, trazendo consigo 

bandeira a ele vinculada, a Cabal Brasil. As 

condições de credenciamento oferecidas pela 

Cabal são inovadoras e bem mais favoráveis aos 

fornecedores, já que a taxa de desconto, que 

incide sobre o valor da venda, foi fixada em 2% 

(0,50% abaixo do mercado), além disso, num 

acordo firmado com o BNDES, foi estabelecido um 

teto de R$1.000 para a sua cobrança, ou seja, 

quanto maior for a venda, menor será o valor da 

taxa de desconto. 
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CMN amplia limite de crédito para participação em cooperativas 

BB terá R$ 70 bi para crédito rural na safra 2013/14 

Cheque especial está entre créditos mais usados por PMEs, diz pesquisa 

Linha de crédito do MDA disponibiliza R$ 21 bilhões a agricultores familiares 

Empresários de PME continuam menos confiantes neste ano 

Criadores do Paggo lançam Vappt, novo sistema de pagamento móvel 

Busca das empresas por crédito cai 4,7% no 1º semestre, diz Serasa 

Mapfre lança seguro exclusivo para microempreendedor individual 

Caixa amplia atuação da linha de crédito Construgiro 

Taxa de sobrevivência de MPEs sobe para 75,6%, indica Sebrae 

Desorganização dificulta crédito para PMEs 
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