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As cooperativas singulares do Sicoob, organizadas em grupos, 
constituem as cooperativas centrais de crédito - Centrais 
Sicoob, como forma de ampliar ainda mais a capacidade de 
atendimento. As Centrais são instituições independentes, 
promotoras da integração regional e estadual das 
cooperativas do Sistema e atuam, proativamente, na 
prevenção e correção de situações que acarretem risco para a 
solidez das cooperativas filiadas e do Sistema.

Cooperativas Financeiras Centrais
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O Sicoob Engecred-GO é uma instituição financeira 
cooperativa singular de livre admissão. Suas atividades 
tiveram início em setembro de 2001, em Goiânia (GO). A 
cooperativa atende pessoas físicas e jurídicas com a 
prestação de serviços de conta corrente, crédito e 
investimentos. Sua missão é gerar soluções financeiras 
adequadas e sustentáveis, por meio do cooperativismo, aos 
associados e às suas comunidades. Está listada entre as 100 
maiores cooperativas do país e, em 2017, foi considerada a 
terceira maior cooperativa financeira de Goiás.

Sicoob Engecred-GO

As cooperativas de crédito singulares do Sicoob são 
instituições financeiras resultantes da união de pessoas 
integrantes de segmentos econômicos específicos, que 
buscam a melhor maneira de atendimento às suas 
necessidades financeiras e, portanto, tornam-se, ao mesmo 
tempo, usuários dos produtos e serviços da cooperativa e 
também seus donos. O Sistema é composto por seis 
segmentos de cooperativas de crédito: empregados privados; 
profissionais liberais; rural; pequenos empresários, 
microempresários ou microempreendedores; empréstimos e 
de livre admissão.

Cooperativas Financeiras Singulares

A Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. - 
Sicoob Confederação é uma cooperativa de terceiro grau e, 
como instituição, possui personalidade jurídica própria. Foi 
constituída pelas cooperativas centrais do Sistema - Centrais 
Sicoob, com a finalidade de defender seus interesses, 
promovendo a padronização, supervisão e integração 
operacional, financeira, normativa e tecnológica. Define, ainda, 
políticas e estratégias de comunicação e marketing, 
principalmente em relação à marca Sicoob.

Confederação Nacional das 
Cooperativas do Sicoob Ltda. 

SISTEMA SICOOB

O Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob é um banco múltiplo 
privado, especializado no atendimento a cooperativas de crédito, 
cujo controle acionário pertence a entidades filiadas ao Sicoob. Foi 
constituído em 1996 e, atualmente, é sócio da Bancoob DTVM, da 
Cabal Brasil e da Ponta Administradora de Consórcios. O Bancoob 
está sediado no Centro Corporativo Sicoob, localizado no Setor de 
Indústrias Gráficas (SIG), em Brasília (DF).
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É um movimento que busca aliar o desenvolvimento 
econômico ao bem-estar das comunidades locais. 
Trata-se, assim, de uma filosofia que procura realizar, 
coletivamente, o que não pode ser feito por pessoas 
isoladas umas das outras. Tendo como principais 
referências a participação democrática, a solidariedade e 
a autonomia. É sinônimo de equilíbrio e justiça.

Você Sabe o que é 
o Cooperativismo?

7 PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
FINANCEIRO

1Adesão 
voluntária 

e livre. 2Gestão 
democrática 

pelos 
membros. 3Participação 

econômica 
dos sócios
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4Autonomia 
e 

independência.

Atualmente, o cooperativismo é praticado por 
um bilhão de pessoas em mais de 100 países e 
tem uma história de mais de 150 anos. Em 1844, 
foi fundada a primeira cooperativa, na 
Inglaterra, a Sociedade dos Pioneiros de 
Rochdale. Em 1895, foi criada a Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI), em Londres, 
para dar continuidade ao trabalho dos Pioneiros 
de Rochdale e ser representante mundial do 
movimento cooperativista.

Segundo os dados mais recentes disponibilizados pelo Banco Central (dez/17), o 
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo reúne dois bancos cooperativos (Bancoob e 
Banco Sicredi), cinco confederações (duas reconhecidas pelo Banco Central como 
instituições financeiras e três como de serviços), 34 centrais (cinco são 
independentes); duas federações; 772 cooperativas singulares vinculadas a 
cooperativas de 2º e 3º níveis, e 197 cooperativas singulares independentes. Juntas, 
elas atendem e representam 9.763.385 associados.

Soluções financeiras que combinem qualidade, preço justo e conteúdo socioambiental, de modo a causar 
impacto nas pessoas, tende a cair no gosto do novo consumidor. Nesse contexto, o cooperativismo sai na 
frente, pois ultrapassa a mera relação comercial. 

No empreendedorismo cooperativo não há oponentes. Todos jogam no mesmo time. O dono é também o 
cliente; o anfitrião, ao mesmo tempo o convidado. É um convívio sem intermediários. Logo, além da 
garantia da qualidade e adequabilidade das soluções, não se estabelece o habitual conflito entre o querer 
cobrar mais e o desejar pagar menos. O preço será aquele suficiente para dar sustentabilidade e 
longevidade ao empreendimento comum.

Oficialmente, o movimento cooperativista teve 
início em 1889, em Minas Gerais, com a fundação 
da Cooperativa Econômica dos Funcionários 
Públicos de Ouro Preto — cujo foco era o consumo 
de produtos agrícolas. Depois dela, surgiram 
outras cooperativas em Minas Gerais, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 
Grande do Sul. 

Em 1902, o padre suíço Theodor Amstad fundou a 
primeira cooperativa de crédito do Brasil: a Sicredi 
Pioneira, que continua até hoje em atividade. Com 
sede em Nova Petrópolis (RS), a cooperativa foi a 
solução encontrada por Amstad para melhorar as 
vidas dos moradores do município, que até então 
não contava com nenhum banco. 

Cooperativismo no Mundo Cooperativismo no Brasil
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Como o cooperativismo de crédito 
contribui para a justiça financeira


