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RESUMO
O cooperativismo não é uma prática nova no mundo, este fenômeno que surgiu em 1844 com
os Pioneiros de Rochdale se tornou uma importante forma de associação entre povos do
mundo todo, visa interesses mútuos baseado em experiências do passado, buscando novas
formas de trabalho associado. Sendo assim, este artigo teve como objetivo geral apresentar as
características do sistema cooperativista e retratar sua importância à sociedade e à economia
brasileira. Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se como metodologia a pesquisa
bibliográfica. Este artigo buscou demonstrar as principais caracteristicas e a importância do
sistema cooperativista a sociedade e seus princípios morais de conduta passaram por três
revisões pela Aliança Cooperativa Internacional, sendo considerados os alicerces de todas as
cooperativas do mundo. No Brasil as cooperativas têm desempenhado um papel muito
importante para a sociedade na redução do indíce de desemprego. Na última década o número
de brasileiros agrupados no sistema dobrou e o fato se deu não pelo o aumento das
cooperativas, mas pela movimentação financeira e o alto indíce de investimento no setor.
Palavras-chave: História do Cooperativismo. Característica do Cooperativismo. Economia.
1 INTRODUÇÃO

A história conta que o homem pratica o sistema de cooperação há milhares de
anos, pois há exemplos desse sistema em todos os povos, que se valiam da união na arte de
caçar, pescar, construir e cultivar a terra. Também praticavam a cooperação no
desenvolvimento da cultura, da arquitetura, da medicina e de outras atividades.
De acordo com Benecke (1980, p. 31),
[...] os baixos salários e a longa jornada de trabalho trouxeram muitas dificuldades
socioeconômicas para a população. Diante desta crise surgiram, entre a classe
operária, lideranças que criaram associações de caráter assistencial. Esta experiência
não teve resultado positivo. Com base em experiências anteriores buscaram novas
formas e concluíram que, com uma organização formal, chamada cooperativa, com a
participação dos interessados, as dificuldades poderiam ser superadas, desde que
fossem respeitados os valores do ser humano e praticadas regras, normas e
princípios próprios.

Segundo Morato e Costa (2001, p. 63),
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[...] a cooperativa é uma das formas avançadas de organização da sociedade civil,
pois proporciona o desenvolvimento sócio-econômico aos seus integrantes e a
comunidade e resgata a cidadania por meio da participação, do exercício da
democracia, da liberdade e autonomia.

De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2004),
[...] a consolidação do sistema cooperativista no Brasil tem papel significativo no
desenvolvimento da sociedade, pois promove, dentre outros benefícios, acesso a
crédito, saúde, educação, moradia, e ao mercado de trabalho, com responsabilidade
sociais e ambientais.

A correlação entre a presença das cooperativas e os índices de educação e
desigualdade conclui que esse tipo de organização tem um papel de grande importância para
promover a distribuição de renda na sociedade. “O cooperativismo possui importância
significativa na economia brasileira, sendo um sistema capaz de alinhar o desenvolvimento
humano ao sustentável, devido aos seus princípios universais de origem e de evolução”,
(MATOS; NINAUT, 2007).
Considerando a importância e a influência do sistema cooperativista na economia
do Brasil, os estudos para sua análise quantitativa se tornam relevantes. Este artigo tem como
objetivo geral apresentar as características do sistema cooperativista e retratar sua importância
à sociedade e à economia brasileira, retratando sua importância aos cooperados. Para atingir o
objetivo proposto, utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica que consiste na pesquisa
em livros, revistas, periódicos e materiais artigos referentes ao assunto proposto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A História do Cooperativismo

Segundo o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia (OCEB,
s.d.), “o cooperativismo é uma doutrina que considera as cooperativas como forma ideal de
organização da humanidade, baseado na democracia, participação, direitos e deveres iguais
para todos, sem discriminação de qualquer natureza, para todos os sócios.
Assim, de acordo Sistema Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo
(SESCOOP, 2007, p. 17),
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[...] o cooperativismo como é conhecido hoje, tem suas origens na Revolução
Industrial ocorrida na Inglaterra do século XVIII, época em que a mão-de-obra
perdeu grande poder de troca. Os baixos salários e a longa jornada de trabalho
trouxeram muitas dificuldades socioeconômicas para a população. Diante desta crise
surgiram, entre a classe operária, lideranças que criaram associações de caráter
assistencial, no entanto, a experiência não teve resultado positivo. A partir dessa
experiência inicial os trabalhadores buscaram novas formas de superar as
dificuldades que assolavam a população frente ao severo capitalismo que avançava a
cada dia. Surgiu então, a ideia de criar uma organização formal chamada de
cooperativa, onde regras, normas e princípios próprios seriam praticados com o
intuito de respeitar os valores do ser humano.

Baseados nesse pensamento, vinte e oito operários, em sua maioria tecelões, se
reuniram para avaliar suas ideias. Respeitaram seus costumes, tradições e estabeleceram
normas e metas para a organização de uma cooperativa.
Assim, segundo o SESCOOP (2007, p. 18), “nascia a Sociedade dos Probos de
Rochdale, conhecida como a primeira cooperativa moderna do mundo. Ela criou os
princípios morais e a conduta que são considerados, até hoje, a base do cooperativismo
autêntico”.

2.2 O Cooperativismo no Brasil

Conforme cita o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(SESCOOP, s.d.),

[...] no Brasil, a cultura da cooperação é observada desde a época da colonização
portuguesa. Esta atividade emergiu a partir do Movimento Cooperativista
Brasileiro que surgiu no final do século XIX, através do estímulo de funcionários
públicos, militares, profissionais liberais e operários, para atender às suas
necessidades. O movimento iniciou-se em 1889, na cidade de Ouro Preto (MG),
com a criação da primeira cooperativa de consumo de que se tem registro no
Brasil, denominada Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos
de Ouro Preto. Em seguida, além de se espalhar por Minas Gerais, alcançou outros
estados como Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul.

Dessa forma, segundo o o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
da Bahia (OCEB, s.d.), “em 1902 surgiram as cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul,
por iniciativa do padre suíço Theodor Amstadt. Já as cooperativas rurais tomaram impulso a
partir de 1906 naquela região, fundadas geralmente por imigrantes de origem alemã e
italiana.”.
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Conforme Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 6):
Embora houvesse o movimento de difusão do cooperativismo, poucas eram as
pessoas informadas sobre esse assunto, devido à falta de material didático
apropriado, imensidão territorial e trabalho escravo, caracterizados como entraves
para o desenvolvimento do sistema cooperativo. Em 2 de dezembro de 1969 foi
criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) com a tarefa de
representar e defender os interesses do cooperativismo no Brasil.

Ainda de acordo com Santos, Gouveia e Vieira (2008, p. 8),
[...] a Organização foi registrada em cartório, um ano após sua criação sendo
caracterizada como Sociedade civil, sem fins lucrativos, com neutralidade política
e religiosa. A Lei 5.5764/71 disciplinou a criação de cooperativas, porém
restringiu a autonomia dos associados, interferindo na criação, funcionamento e
fiscalização do empreendimento cooperativo. A limitação foi superada pela
Constituição de 1988, que proibiu a interferência do Estado nas associações, dando
início à autogestão do cooperativismo. Em 1995, o cooperativismo brasileiro
ganhou reconhecimento internacional. Roberto Rodrigues, ex-presidente da OCB,
foi eleito presidente da Aliança Cooperativista Internacional (ACI), sendo o
primeiro não europeu a ocupar o cargo. Este fato contribuiu também para o
desenvolvimento das cooperativas brasileiras. No ano de 1998 nascia o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), a mais nova
instituição do Sistema "S" criada com o objetivo de somar à OCB através do viés
da educação cooperativista. O SESCOOP é responsável pelo ensino, formação
profissional, organização e promoção social dos trabalhadores, associados e
funcionários das cooperativas brasileiras. O cooperativismo brasileiro entrou no
século XXI enfrentando o desafio da comunicação. Atuante, estruturado e
fundamental para a economia do País tem por objetivo ser cada vez mais
conhecido e compreendido como um sistema integrado e forte.

Desde o início, em 1844 o sistema cooperativista vem passando por
transformações importantes, para melhorar sua estrutura, diante disso, vários órgãos foram
criados.

2.2.1 Evolução do Cooperativismo no Brasil

Com o crescimento do sistema cooperativista é possivel considerá-lo como uma
ferramenta de suma importância para o aumento da econômia do país, por meio de príncipios
que constituem uma linha de orientação que rege o sistema e formam um base sólida através
de sua filosofia e doutrina, e é por meio dela que os cooperados levam seus valores a prática.
Com a tendência da terceirização na indústria, aumenta o setor de serviços e o
mercado informal, o que possibilita um grande número de trabalhadores autônomos. Através
Revista Organizações e Sociedade – Multidisciplinar, Iturama (MG), v.3, jan./dez. 2014

deste processo de mudanças os trabalhadores descobriram outras formas de trabalho, como o
sistema cooperativista.
Na figura 1, é possível observar a evolução do sistema cooperativista no Brasil e
qual a região que mais explorou o sistema.

Figura 1: Brasil Cooperativo.

Fonte: Organização das Cooperativas Brasileiras (2013).

Segundo consta no relatório de atividades da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB, 2013, p. 19), o sistema cooperativista tem contribuído de forma
significativa para redução dos índices de desemprego.

Dos 11 milhões de brasileiros engajados em alguma cooperativa, mais de 80%
vivem no Sudeste (5,1 milhões) e no Sul (4,4 milhões). Alguns estudiosos acreditam
que a boa aceitação do cooperativismo entre a população dessas duas regiões tenha
raízes na herança cultural dos imigrantes europeus, no século XIX, marcada pela
tradição associativista.

O relatório da Organização das Cooperativas Brasileiras de 2013 indica o
aumento significativo do cooperativismo no Brasil, o aumento não se deu pelo crscimento de
cooperativas em números, mas sim pela quantidade de pessoas que ingressaram em uma
cooperativa.
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Quadro 1: Números de Cooperativas, Cooperados e Empregados por Ramos de Atividade.

Fonte: SESCOOP, 2012, p. 8-10.

Segundo consta no Relatório da Gerência de Monitoramento (SESCOOP, 2012, p.
8-10),

O ramo agropecuário apresentou ligeira retração no número de cooperativas, mas,
mesmo assim, manteve-se na liderança.
O ramo transporte apresentou aumento de 7% no total de cooperativas, passando da
4ª para a 2ª posição no ranking.
O ramo crédito, [...] ficou em 3º lugar. [...]
Quanto ao número de cooperados, o quadro é diferente: o ramo crédito se destaca
[...] apresentando um crescimento de 16% em relação ao ano de 2010 [...]
O ramo consumo também cresceu bastante (18%) em número de cooperados e se
manteve no 2º lugar [...]
O ramo agropecuário, apesar da pequena redução na quantidade de cooperativas,
também apresentou um crescimento de 3% no total dos cooperados, mantendo o 3º
lugar quanto ao número de associados.
[...]
O ramo agropecuário desponta na liderança dos ramos, quando o assunto é o número
de empregados, somando mais do dobro do segundo colocado. E, no comparativo a
2010. O aumento foi de 7%.
Em 2º lugar vem o ramo saúde, que apresentou um crescimento significativo de 18%
no ano 2011 em relação a 2010.
O ramo crédito aparece novamente dentre os três primeiros colocados, apresentando
aumento também relevante do total de empregados, na ordem de 17% em
comparação a 2010.
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Figura 2: Cooperativas em Números.

Fonte: Sindicato e Organização das Cooperativas do Paraná (2011).

O faturamento das cooperativas no Brasil cresceu mais de três vezes na última
década, este fator não deu pelo fato do aumento de cooperativas, mas sim pela movimentação
financeira das cooperativas e um índice alto de investimento no setor.
Através da demonstração do sistema em numerários, é possível observar melhor a
importância do sistema cooperativista e seu principal papel na sociedade, dando resultados
econômicos e sociais e alavancando o Brasil.

2.3 Princípios do Cooperativismo

Segundo Crúzio, (2000, p.25), “os princípios no quadro abaixo nortearam a forma
de atuação dos pioneiros de Rochdale e, mesmo tendo sido revistos pela Aliança Cooperativa
Internacional em três ocasiões: 1937, 1966 e em 1995 são, ainda hoje, os alicerces de todas as
cooperativas do mundo.”.
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Figura 3: Os Seis Princípios do Cooperativismo.

Fonte: Manual de Gestão das Cooperativas: Uma Abordagem Prática (OLIVEIRA, 2012, p. 89-90).

Os seis princípios na Figura 3: Livre Adesão; Gestão Democrática / Autonomia
e Independência; Participação econômica do sócio; Educação, Treinamento e Informação;
Cooperação entre Cooperativas; e Interesse pela Comunidade tem como objetivo a
cooperação e foram criados, estudados e avaliados pelos líderes da época. Com a evolução e
a modernização do cooperativismo e da economia mundial, os princípios cooperativistas
foram reestruturados e adaptados à realidade do mundo atual pela Aliança Cooperativa
Internacional.
Desta forma os seis princípios do cooperativismo constituem uma linha
orientadora que rege as cooperativas e formam a base filosófica da doutrina. É por meio dela
que os cooperados levam os seus valores a prática.

2.4 Os Ramos e Característica do Sistema Cooperativista

A partir de 1993, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) deu início a
modificações no quadro de nomenclaturas dos ramos cooperativos, adaptando-as às
exigências atuais do mundo do trabalho. Dessas mudanças surgiram classificações dos ramos
cooperativistas, conforme demonstrado no quadro 2.
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Quadro 2: Os Treze Ramos do Sistema de Cooperativas.

Agropecuário

Cooperativas formadas por produtores rurais e têm como finalidade organizar a
produção de seus associados em maior escala, garantindo melhor preço na
comercialização dos produtos. Visa também integrar e orientar as atividades
dos produtores, além de facilitar a utilização recíproca dos serviços (adquirir
insumos, dividir custos de assistência técnica, ente outros) e a eliminação do
atravessador para vender a produção dos cooperados diretamente ao
consumidor.
A atividade básica deste ramo é viabilizar aos cooperados mercadorias de boa
qualidade a preços acessíveis. As cooperativas auxiliam na compra em comum
de bens de consumo como alimentos, roupas, medicamentos e material escolar,
entre muitos outros itens.

Consumo

O objetivo principal de uma cooperativa de crédito é prestar serviços de
natureza financeira, assim como reunir a poupança de seus cooperados e lhes
proporcionar empréstimos com taxas menores que as praticadas no mercado.

Crédito

Educacional

Formado por cooperativas de alunos de escolas agrícolas, pais de alunos ou
professores, essas cooperativas buscam viabilizar algumas das atividades
desenvolvidas pelo próprio estabelecimento de ensino. Podem comprar insumos
e materiais escolares, acompanhar o processo educacional dos alunos através da
administração da escola/cooperativa, além de reunir profissionais da área da
educação para disponibilizar seus serviços no mercado.
Reúne cooperativas constituídas por pessoas que precisam de auxílio especial.
Sejam físicos, sensoriais, psíquicos e mentais, assim como dependentes
químicos, egressos de prisões, condenados a penas alternativas ou pessoas em
situação familiar desajustada. Desenvolve e executa programas especiais de
treinamento, visando aumentar a produtividade e a independência econômica e
social desse grupo.

Especial

Habitacional

Infraestrutura

As cooperativas desse ramo viabilizam a compra ou construção da casa própria
por um custo menor e dentro das possibilidades dos cooperados.

Administram serviços dos quais os cooperados necessitam e não se encontram
disponíveis ou são mais caros no mercado. As cooperativas mais conhecidas
são as de eletrificação e telefonia rural, saneamento e limpeza pública. Podem
comprar os insumos necessários e contratar terceiros para realizar os negócios.

São cooperativas de mineradores constituídas para viabilizar a extração,
industrialização e comercialização de produtos minerais.
Mineral

Produção

Saúde

Formado pelas cooperativas dedicadas à produção de bens e mercadorias, sendo
os meios de produção de propriedade cooperativa e não de propriedade
individual. Nesse ramo, os cooperados organizam a produção dos bens e
participam de todo o processo administrativo, técnico e operacional da
cooperativa.
Dividido em dois segmentos:
Cooperativas de profissionais de saúde: dedicam-se à preservação e
recuperação da saúde humana, congregando profissionais das áreas de
medicina, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem,
terapia ocupacional, entre outros profissionais;
Cooperativas de usuários: compostas por usuários de serviços de saúde que
buscam qualidade, atendimento rápido a preços mais acessíveis que os
oferecidos no mercado.
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Dedica-se à organização e administração dos interesses inerentes do grupo de
profissionais cooperados e organiza esses trabalhadores, posicionando o serviço
prestado por eles no mercado.

Trabalho

São cooperativas que se dedicam à organização e administração dos interesses
inerentes do grupo de profissionais cooperados em atividades de transporte.
Proporcionam para os cooperados maior volume de cargas e passageiros,
garantindo mercado de trabalho.

Transporte

Formado pelas cooperativas que atuam no setor de turismo e lazer, organiza as
comunidades para disponibilizarem o seu potencial turístico, hospedando os
turistas e prestando-lhes toda ordem de serviços.

Turismo e Lazer

Fonte: Como Administrar e Organizar uma Cooperativa (BRASIL COOPERATIVO, s.d.).

O cooperativismo, por ser uma organização social e econômica, também passa por
transformações e adequações para melhor atender aos interesses de seus cooperados.
Diferente das demais sociedades, o sistema cooperativista tem por objetivo a prestação de
serviço aos seus associados, para tanto pode atuar em treze ramos de atividade que viabilize a
atuação profissional, foi por este motivo que a Organização das Cooperativas Brasileiras –
OCB, aprovou os trezes ramos de atuação que facilitam a organização das cooperativas.

2.5 Principais diferenças entre as Sociedades de Cooperativas e as demais Associações e
Sociedades que possuem como finalidade o lucro

O quadro 3 aponta as principais diferenças das demais sociedades que têm por
objetivo social a exploração de determinada atividade econôminca, o objetivo social da
cooperativa é a prestação direta de serviços aos associados e não o lucro.

Quadro 3: As Principais Diferenças entre as Sociedades de Cooperativas e as Demais
Associações.
Sociedade Cooperativa:
Sociedade de pessoas

Objetivo:

prestação

Associação:

Sociedade Mercantil:

Sociedade de pessoas

de

serviços

Objetivo:

realizar

Sociedade de capital

atividades

Objetivo: Lucro.

econômicos ou financeiros.

assistenciais, culturais, esportivas etc.

Número ilimitado de cooperados.

Número ilimitado de associados.

Número ilimitado de acionistas.

Controle democrático: uma pessoa

Cada pessoa tem um voto.

Cada ação representa um voto.
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tem apenas um voto.
Assembleias: quórum é baseado no

Assembleias: quórum é baseado no

Assembleias: quórum é baseado no

número de cooperados.

número de associados.

capital.

Não é permitida a transferência das

Não tem quotas-partes.

Transferência

quotas-partes a terceiros, estranhos à

das

ações

a

terceiros.

sociedade.
Retorno dos excedentes

Não gera excedente

proporcional ao valor das operações.

Lucro proporcional ao número de
ações.

Fonte: Contabilidade das Sociedades Cooperativas (SANTOS; GOUVEIA; VIEIRA, 2008, p. 26-27).

Apesar de o seu objetivo ser a prestação de serviço aos associados e não o lucro,
poderá desempenhar qualquer gênero de serviços econômicos e financeiros, operação ou
atividade que viabilizem a atuação profissional de seus associados no mercado de trabalho.

2.6 Legislação

Faz-se necessário observar alguns artigos da Lei 5.764/71 que, atualmente,
regulamenta as cooperativas no Brasil, portanto estes artigos em destaque, a seguir,
estabelecem os que podem ou não associar-se a uma cooperativa, e tratam do direito
fundamental à liberdade de associação e a criação de novas cooperativas.

2.6.1 Das Sociedades de Cooperativas

Segundo consta no Art. 3 e 4 da Lei 5.764/71 (BRASIL, 1971),
Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços
aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características:

2.6.2 Do Objetivo e Classificação das Sociedades Cooperativas

Ainda de acordo com Lei 5.764/71, as sociedades cooperativas têm como alicerce
o cooperativismo e o sistema econômico e social como regras e principios, que diferem do
sistema capitalista.
O Art. 6º da Lei 5.764/71 diz:
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As sociedades cooperativas são consideradas:
I singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto
as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda,
aquelas sem fins lucrativos1;
II cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no
mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados
individuais1;
III
confederações de cooperativas as constituídas, pelo menos, de 3 (três)
federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes
modalidades2;
§ 1º Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de
cooperativas serão inscritos no Livro de Matrícula da sociedade e classificados em
grupos visando à transformação, no futuro, em cooperativas singulares que a elas se
filiarão. (BRASIL, 1971).

2.6.3 Dos Associados

Segundo o Art. 29º da Lei 5.764/71:
O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços
prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as
condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no art. 4º, item 1, desta
lei.
§ 1º A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo
respectivo, às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam
vinculadas a determinada entidade.
§ 2º Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores
rurais ou extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades
econômicas das pessoas físicas associadas.
§ 3º Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão
ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações.
§ 4º Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. (BRASIL,
1971).

A análise dos artigos acima possibilita a observação das sociedades de
cooperativas, do seu objetivo e classificação e dos associados, facilitando assim uma melhor
compreensão do sistema como um todo.

3 CONSIDERAÇÃOS FINAIS

Este artigo buscou demonstrar as principais caracteristicas e a importância do
sistema cooperativista à sociedade. O sistema não é novo, teve seu início em 1844 com os
Pioneiros de Rochdale, conhecida como a primeira cooperativa moderna do mundo, criou
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seus principios morais de conduta, que passou por três revisões pela Aliança Cooperativa
Internacional – ACI, e são considerados os alicerces de todas as cooperativas do mundo.
O sistema cooperativista é uma sociedade de pessoas que tem como objetivo a
prestação de serviços aos associados, seje eles econômicos ou financeiros. No Brasil as
cooperativas têm desempenhado um papel de suma impôrtancia para a sociedade e têm
contribuído de forma significativa na redução de desemprego, conforme mostrou a Figura 1,
sendo que onze milhões de brasileiros estão engajados em alguma cooperativa. Este número
dobrou na última década, pois no ano de 2002 eram apenas cinco milhões de brasileiros
agrupados ao sistema cooperativista.
O faturamento das cooperativas no Brasil cresceu significativamente, este fato não
se deu pelo aumento de cooperativas, mas pelas movimentações financeiras e um alto índice
de investimento no setor. Através da Figura 2 foi possível observar a importância do sistema
cooperativista e seu principal papel na sociedade, bem como o quanto o sistema é importante
para a econômia do país e para o desenvolvimento da nossa sociedade.
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