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O  controle cada vez maior das ações das cooperativas de crédito, por parte do 
Banco Central, igualando essas instituições aos bancos comerciais, faz com 

que a candura e romantismo dos pioneiros de Rochdale fiquem cada vez mais dis-
tantes da realidade do cooperativismo moderno. Se de um lado o controle rígido do 
Banco Central vem em benefício da transparência, segurança e responsabilidade na 
gestão cooperativista, do outro, essa rigidez traz prejuízos para a aplicação integral 
dos princípios cooperativistas. Encontrar o equilíbrio entre esses dois lados é o 
grande desafio da administração de uma cooperativa de crédito. 
   Nesse cenário, as cooperativas de crédito tem buscado inúmeras alternativas para 
manter a instituição funcionando, diante dos custos que aumentam a cada nova de-
terminação do Banco Central que, ao emitir suas resoluções, não faz diferença entre 
um grande banco privado ou uma pequena 
cooperativa. Não leva em conta se o Banco 

tem milhões de clientes ou se a cooperativa tem cinco dezenas de coopera-
dos. A norma vale para todos e deve ser cumprida por todos. 
   A solução mais procurada pelas cooperativas, para sobreviver nesse merca-
do financeiro cada vez mais competitivo, é realizar fusões e incorporações em 
um salutar processo de aglutinação de interesses comuns que, quanto mais 
ganha força, mais consolida a sustentabilidade do cooperativismo de crédito 
no complexo mercado financeiro do Brasil. 
   No sistema Sicoob ao qual a Cooesa está integrada, já são inúmeros os 
exemplos de aglutinações de cooperativas realizadas com sucesso. E este é o 
momento de avançar nessa direção, como reconhece o Presidente do Sicoob 
Central Espírito Santo, Bento Venturim, ao afirmar no site 
www.cooperativismodecredito.com.br que “o melhor momento para se pen-
sar em incorporação e fusões é na fase de bonança, em que não somos 
obrigados a nos precipitar, em que podemos fazer simulações e projetar 
passo a passo a operação.” 
   A Sicoob Cooesa entende que, descartar as discussões sobre a oportunidade de se fazer fusões e incorporações, 
é condenar o cooperativismo a se tornar cada vez mais dispendioso e caro para o associado que sustenta o sistema. 
   E aí... é só esperar um novo fim! 

Exemplos de aglutinações:                 
● Em 2007, a Sicoob Credicitrus incor-
porou duas cooperativas no interior pau-
lista, que enfrentavam dificuldades;  
● A Sicoob Cocred incorporou uma coo-
perativa do Sicredi em Sertãozinho;  
● A Sicredi Pioneira RS integrou-se com 
a Sicredi Feevale em 2009 e em julho/10 
com a Sicredi Caxias do Sul RS  
● A Sicredi União PR é fruto da união de 
3 cooperativas no Paraná.  
● A Sicoob Credicom uniu-se à Unicred-
BH, criando a maior cooperativa de crédi-
to de saúde do país. Cresceu ainda mais 
com as incorporações das Unicred´s 
Montes Claros, Vale do Aço e Inconfiden-
tes. Incorporou também a Sebraecoop.  

Fonte: www.cooperativismodecredito.com.br 

A  equipe de ciclismo 
patrocinada pela 

Sicoob Cooesa foi ao 
Estado de Macapá dis-
putar uma das mais tra-
dicionais provas da regi-
ão norte, e obteve im-
portantes resultados, 
ficando com o 1º e 3º  
lugares na categoria 
master B, além de ou-
tras importantes coloca-
ções nas diversas cate-
gorias disputadas. A equipe coordenada pelo nosso cooperado 
Rubens Ferreira - que na foto tirada em Macapá aparece no 
lugar mais alto do pódio -   é exemplo do sucesso que pode ser 
alcançado por todos que se dispuserem a cooperar, fazendo a 
sua parte no trabalho de equipe. 

A s novas cédulas de R$50,00 e R$100,00 co-

meçarão a circular no mês de novembro. As 

demais cédulas irão circular por todo o ano de 

2012. As novas notas tem impressão superior e 

elementos de segurança - como a marca d’água, 

por exemplo - foram redesenhadas de forma a faci-

litar a identificação pela população e dificultar a 

falsificação. O projeto das novas cédulas vem sen-

do desenvolvido desde 2003 pelo Banco Central 

do Brasil e pela casa da moeda. 
Fonte: www.cooperativismodecredito.com.br 
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