
 

 

 

 

As instituições a ele associadas são as cooperativas singulares de crédito e os 

bancos cooperativos, que contribuirão mensalmente com 0,0125% do somatório dos 

saldos das contas garantidas. Tem por finalidade proteger depositantes e investidores 

das instituições associadas, respeitados os limites e condições regulamentares, contribuir 

para a manutenção da estabilidade do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 

(SNCC) e contribuir para prevenção de crise sistêmica no segmento cooperativista. 

O Fundo Garantidor chega às 

cooperativas de crédito 
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O fim do ano se aproxima, mas, no 

mercado de crédito cooperativo, as boas 

notícias parecem estar ainda longe de 

acabar. Ao aprovar a Resolução 

4.284/2013, em novembro, o Conselho 

Monetário Nacional regulamentou o 

funcionamento do Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito – FGCoop, 

sinalizando que o sistema de crédito 

cooperativo merece, do ponto de vista do 

governo, o mesmo tratamento conferido 

às demais instituições financeiras. 

Criado segundo a forma e a 

essência do Fundo Garantidor de Crédito 

– FGC, o FGCoop  é uma associação civil 

sem fins lucrativos, com personalidade 

jurídica de direito privado de abrangência 

nacional, e regida por estatuto próprio. 
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O FGC permite que as 

cooperativas de crédito 

sejam alçadas a um 

patamar de 

confiabilidade 

comparável aos dos 

gigantes do mercado, 

aos olhos do pequeno 

investidor. 

A exemplo do que ocorre com o FGC, o FGCoop 

consiste em uma reserva financeira para proteção dos 

investidores na ocorrência de eventos que resultem na 

incapacidade das instituições em honrar os resgates 

dispondo dos próprios ativos. Sendo assim, os créditos 

de cada pessoa contra a mesma instituição associada 

ao Fundo serão garantidos até o valor de R$ 250.000,00, 

o que mostra a importância de o correntista ou 

cooperado alocar depósitos acima desse valor em mais 

de um banco ou cooperativa. Observe-se que esse 

limite corresponde ao montante de recursos de um 

mesmo indivíduo em determinada entidade, não 

importando se esses créditos estão distribuídos em uma 

ou mais contas abertas em uma mesma instituição. 

Embora estando em efetivo funcionamento há 

tão pouco tempo, o FGCoop trouxe importantes 

avanços ao mercado de distribuição de crédito desde 

a sua concepção. Em primeiro lugar, o oferecimento de 

garantias legalmente previstas de proteção ao 

patrimônio do investidor nos mesmos moldes aos das 

instituições financeiras contempladas com os benefícios 

do FGC permite que as cooperativas de crédito sejam 

alçadas a um patamar de confiabilidade comparável 

aos dos gigantes do mercado, aos olhos do pequeno 

investidor. 

Além disso, o surgimento de um arcabouço normativo regulamentando a atuação das 

cooperativas de crédito, bem como a proteção aos cooperados, estabelece o sistema como 

importante ator na inclusão financeira e bancária de seus associados. Nesse contexto surge a 

necessidade de reconhecimento do novo papel a ser assumido por essas associações: se, por 

um lado, elas se beneficiam de um ambiente legal que as equipara às instituições financeiras 

tradicionais, por outro apresentam-se as mesmas exigências destas últimas no que se refere à 

transparência e boas práticas. 
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Como expressão dessa consciência, o 

Sicredi lançou recentemente seu primeiro 

balanço combinado, ou Demonstrações 

Financeiras Combinadas, referente ao primeiro 

semestre de 2013, elaborado tomando-se como 

ponto de partida as demonstrações financeiras 

das instituições que compõem aquele sistema. 

Ao se unirem formando um organismo 

cooperativista complexo, as instituições 

ampliarão os seus ganhos de escala, 

incrementando não apenas sua atuação no 

mercado e sua saúde patrimonial, como 

também sua capacidade operacional e 

técnica. 

 

De acordo com o balanço, os ativos do Sicredi cresceram 21,4% no primeiro semestre 

de 2013 frente ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 35,8 bilhões, tendo sua 

carteira de crédito atingido R$ 19,2 bilhões, 25,6% a mais do que em 2012. Outro reflexo que 

já se faz sentir desse fortalecimento de um dos maiores sistemas de cooperativas do país é o 

incremento de 4,1% da quantidade de pontos de atendimento em operação, e do 

aumento de 10,2% no número de indivíduos associados entre o primeiro semestre de 2012 e 

o mesmo período de 2013.  

 Dentre os serviços oferecidos pelo Sistema Cooperativo Sicredi, destacam-se os 

depósitos a prazo e poupança, com ativos totais da ordem de R$ 11,7 bilhões e R$ 2,6 

bilhões, com crescimento de 22% previsto para 2013, considerando-se todos os produtos. Em 

ritmo similar caminha a expansão do crédito no segmento, entre 20% e 25% ao ano, tendo o 

crédito comercial atingido a marca de R$ 10,9 bilhões em 2013, enquanto as linhas de 

financiamento rural chegaram a R$ 6,8 bilhões. O saldo de microcrédito, embora ainda 

modesto - da ordem de R$ 40,9 milhões - não obstante expandiu-se 43% em apenas dois 

anos. 

 O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, além disso, vem melhorando seus canais 

de atendimento via internet, passando, inclusive, a permitir operações financeiras via 

telefones celulares e tablets, ao passo que se ampliam, também, as transações nos 

mercados de seguros e consórcios. Esse conjunto de medidas de aperfeiçoamento e de 

transparência implicará, a médio prazo, o fortalecimento da credibilidade dessas entidades 

perante os pequenos poupadores. 
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 Nesse contexto de crescentes exigências por maior agilidade no atendimento, por 

ampliação da transparência das atividades das cooperativas de crédito, pelo 

oferecimento de serviços de qualidade mais próxima à das instituições financeiras 

tradicionais no que se refere à rede de atendimento e aplicação da tecnologia da 

informação, além da necessidade de se atingirem tais objetivos sem deixar de lado os 

custos mais baixos e a identidade com os cooperados, faz-se necessário que essas 

instituições se comprometam em colocar em ação um conjunto de medidas que lhes 

apresentem como importantes agentes do Sistema Financeiro Nacional. 

Ciente da necessidade dessas 

exigências e da necessidade de ampliação 

do acesso ao crédito pelos pequenos 

negócios, o Sebrae vem conduzindo em 

dezesseis estados e no Distrito Federal o 

projeto Fomento a Boas Práticas, em 

parceria com os sistemas Sicredi, Cecred, 

Unicred, Sicoob, Cresol e Ascoob. O objetivo 

é ampliar a participação das micro e 

pequenas empresas no setor, por meio da 

ampliação da associação dessas empresas 

junto às cooperativas de crédito bem como 

uma expansão no volume de operações de 

crédito. 

Esses avanços vêm sendo observados e traduzidos no crescimento das operações 

das cooperativas de crédito parceiras do projeto, que por meio da articulação do 

Sebrae em todo o país e do aumento do quadro de associados de pequenos negócios, 

apresenta resultados melhores do que o próprio segmento como um todo. No primeiro 

semestre de 2013, o crédito concedido pelas cooperativas de crédito participantes do 

projeto cresceu algo em torno de dois pontos percentuais acima do que a registrada 

pelo segmento.     
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CMN aprova a Resolução que cria o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 

Segundo o Sicoob, cooperativas de crédito rural diversificam atuação 

Volume de financiamento às cooperativas mais que dobrou em 2013 

Crédito para pequenas empresas da Caixa deve atingir R$ 50 bilhões no ano 

Bancos liberam linhas de crédito para pequenas empresas pagarem 13º salário 

Bradesco anuncia R$ 300 milhões de crédito para microfranquias 

Prepare-se para usar o cartão para pagar o pipoqueiro, o engraxate, a manicure… 

Demanda de empresa por crédito cresce em outubro 

BNDES cria programa para financiar design nacional 

Venture Capital é opção de recursos financeiros para as pequenas empresas 

OEA aprova a criação do Simples Internacional para ampliar o comércio exterior das PMEs 

Sebrae lança publicação sobre inclusão financeira dos pequenos negócios 

Governo muda sistema de crédito à reforma agrária 

Propostas aprovadas do programa TI Maior terão recursos de R$ 79,6 milhões 

Campus Party abre inscrições para 300 start-ups que concorrerão a R$ 2 milhões em investimento 

Projetos de Lei trazem avanços ao Simples Nacional 

Inadimplência das empresas sobe 13% em outubro, diz Serasa Experian 

Linha de crédito financia pagamento de 13º 

Investimentos-anjo crescem 25% no Brasil e chegam a R$ 619 milhões 

Liberação de crédito rural cresce 44,9% de julho a outubro 

 

  

Notícias 

Em um momento histórico em que o Brasil busca se firmar como potência 

produtiva no cenário global, não resta dúvida de que o reconhecimento da força do 

cooperativismo no processo de democratização do acesso ao crédito apresenta-se 

como um atalho para a consolidação dos pequenos negócios como motor do 

desenvolvimento econômico e social de nosso país. 

  

http://cooperativismodecredito.coop.br/2013/11/cmn-aprova-a-resolucao-4-284-que-cria-o-fgcoop-o-fundo-garantidor-do-cooperativismo-de-credito/
http://cooperativismodecredito.coop.br/2013/11/segundo-o-sicoob-cooperativas-de-credito-rural-diversificam-atuacao/
http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2013/11/volume-de-financiamento-as-cooperativas-mais-que-dobrou-em-2013-4345572.html
http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2013-11-21/credito-para-pequenas-empresas-da-caixa-deve-atingir-r-50-bilhoes-no-ano.html
http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/11/05/bancos-liberam-linhas-de-credito-para-pequenas-empresas-pagarem-13-salario.htm
http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/10/31/bradesco-anuncia-r-300-mi-de-credito-para-microfranquias.htm
http://idgnow.uol.com.br/blog/circuito/2013/11/25/prepare-se-para-usar-o-cartao-para-pagar-o-pipoqueiro-o-engraxate-a-manicure/
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/11/19/internas_economia,471674/demanda-de-empresa-por-credito-cresce-em-outubro.shtml
http://www.movergs.com.br/noticias/bndes-cria-programa-para-financiar-design-nacional
http://www.sebraefinancas.com.br/?p=2694
http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,oea-aprova-a-criacao-do-simples-internacional-para-ampliar-o-comercio-exterior-das-pmes,3647,0.htm
http://www.sebraefinancas.com.br/?p=2703
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/noticia/governo-muda-sistema-de-credito-a-reforma-agraria/20131119090320_F_503
http://convergecom.com.br/tiinside/19/11/2013/propostas-aprovadas-programa-ti-maior-terao-recursos-de-r-796-milhoes/
http://oglobo.globo.com/tecnologia/campus-party-abre-inscricoes-para-300-start-ups-que-concorrerao-r-2-milhoes-em-investimento-10820912
https://www.legisweb.com.br/noticia/?id=9773
http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2013/11/27/inadimplencia-das-empresas-sobe-13-em-outubro-diz-serasa-experian.htm
http://www.folhacg.com.br/noticias-ler/linha-de-credito-financia-pagamento-de-13-/5929/
http://startups.ig.com.br/2013/investimentos-anjo-chegam-a-r-619-milhoes-e-crescem-25-no-brasil/
http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2013/11/liberacao-de-credito-rural-cresce-44-9-de-julho-a-outubro-4345604.html
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