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RESUMO: Introdução: O sistema financeiro é um eixo que colabora com recursos para 

o desenvolvimento econômico. As cooperativas de crédito surgiram com intuito de poder 

contribuir com recursos financeiros de fácil acesso e com taxas mais baixas do que as 

praticadas no mercado. O cooperativismo surge como alternativa para a geração de renda 

em um mercado de trabalho no qual as pessoas percebem que sozinhas terão pouca ou 

nenhuma chance de conseguir qualquer oportunidade. Um empreendimento coletivo 

sempre tem maior poder de negociação e de sustentação. Outra importante característica 

da cooperativa é que ela surge como possibilidade de evitar a total precarização do 

trabalho, por exemplo, ao garantir direitos como licença maternidade, férias remuneradas, 

décimo terceiro entre outras coisas. As Cooperativas são um bom exemplo de iniciativas 

locais de desenvolvimento econômico. Nelas, as pessoas se organizam, com direitos 

iguais, para realizar uma atividade econômica ou prestar serviços. Objetivo: O objetivo 

geral da presente pesquisa é demonstrar a importância do cooperativismo de crédito para 

o desenvolvimento econômico de uma região. Metodologia: A metodologia utilizada na 

pesquisa foi por meio da pesquisa bibliográfica e quanto a abordagem é classificada como 

qualitativa. Resultados: O cooperativismo inspira-se nos valores de autonomia, 

democracia participativa, igualdade, equidade e solidariedade. Pode se dizer que o 

cooperativismo ressalta o tempo todo que sempre terá a necessidade de reciprocidade 

entre os seres humanos. Conclusão: Ressalta-se que uma região onde consta instituições 

de cooperativas de Créditos, possui um apoio para o desenvolvimento local, pois as 

cooperativas são humanas, não possuem lucros, as sobras são divididas entre os 

cooperados, ficando tudo na mesma região, contribuindo com o desenvolvimento, 

comercial e agrícola. 
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