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RESUMO: 

Introdução: Desde o surgimento das primeiras cooperativas de crédito no ano 1902, elas vêm 

mostrando cada vez mais relevância para o mercado financeiro. Em 31/12/2016, o Brasil 

contava com cerca de 1.000 instituições financeiras cooperativas, e ocupam a 6ª posição no 

ranking das maiores instituições financeiras do país. Apesar das cooperativas de crédito 

possuírem caráter social e econômico representativo na estrutura de desenvolvimento do país, 

alguns autores ressaltam problemas com essas instituições. Dentre eles a carência de estratégias 

de custos para cooperativas de crédito, a complexidade da tributação aplicada aos atos 

cooperativos e não cooperativos, má gestão (devida baixos níveis de profissionalismo e 

problemas de operação) além da concorrência com grandes instituições financeiras, riscos de 

liquidez, dentre outros. Mesmo diante desse cenário, há poucas pesquisas explorando o tema 

cooperativismo de crédito, tão pouco abordando sobre a contabilidade e gestão dessas 

cooperativas. Objetivo: analisar os trabalhos publicados em periódicos nacionais 

QUALIS/CAPES que abordam o tema gestão e contabilidade de cooperativas de crédito. 

Metodologia: A metodologia da pesquisa trata-se de um estudo bibliométrico, realizado por 

meio da coleta de artigos nacionais publicados nos periódicos disponíveis no QUALIS/CAPES, 

na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, no período de 2007 a 2016. Para a 

tabulação dos dados criou-se uma planilha, em que com as variáveis: periódico, autores, número 

de páginas de cada artigo, ano de publicação, os números de referências bibliográficas, número 

de referências bibliográficas internacionais, objetivo do artigo. Com base nesses dados cálculos 

de estatística descritiva foram realizados e em seguida elaborou-se as tabelas e gráficos para 

análise dos resultados.  Considerações finais: Verificou-se que os periódicos Revista de 

Ciências da Administração (CAD/UFSC), Revista de Administração Pública e Enfoque: 

Reflexão Contábil publicaram apenas um artigo cada sobre o tema no período de dez anos. Os 

periódicos com maior número de publicação são: Contabilidade Vista & Revista e Revista de 

Contabilidade e Organizações com três publicações cada no período analisado. Esses resultados 

confirmam a preocupação de Carvalho et al (2015) que alerta para a necessidade de estudos 

explorando o tema cooperativismo de crédito. Mesmo diante de sua relevância para micro e 
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pequenas empresas para as famílias de baixa renda e para a classe trabalhadora, nota-se que os 

pesquisadores não têm dedicado atenção para pesquisas voltadas para esse tema, pois foram 

encontrados apenas 15 artigos publicados em periódicos QUALIS/CAPES no período de 10 

anos (2007 a 2016), o que mostra a carência de pesquisa sobre o assunto. Dentre eles, cinco 

abordam assuntos relacionados à gestão de cooperativas de crédito e não encontrou-se artigos 

que investiguem os procedimentos de controle e contabilidade dessas instituições de crédito. 
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