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O  Sicoob  divulgou os dados consolidados das 588 cooperativas 
singulares que integram o sistema (entre elas a Sicoob Cooesa)  

tomando por base o período de Junho de 2009 a Junho de 2010. Nesse 
período de 12 meses, o crescimento médio foi de 25%, o que representa 
um avanço significativo do cooperativismo de crédito no Brasil, 
principalmente se considerarmos que esse avanço ocorreu dentro de um 
período de crise no sistema financeiro internacional. 
   Pelos números apresentados, o maior índice de crescimento ficou por 
conta dos depósitos a prazo que passaram de 6,9 milhões em 2009 para 
9,6 milhões em junho de 2010, representando o percentual de 39,19%. Para movimentar esses depósitos, o número de 
associados nas cooperativas singulares do sistema Sicoob passou de um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, 
para um milhão oitocentos e oitenta e quatro mil, distribuídos tanto na área rural quanto na área urbana.  
   Os dados relativos ao resultado do 1º semestre (sobras) de cada ano considerado (de 293 milhões em junho de 2009 
para 369 milhões em junho de 2010), demonstram de forma inequívoca a saúde financeira das cooperativas singulares 
que integram o sistema Sicoob, contribuindo para a credibilidade desse modelo de instituição.  
   Mesmo quando se analisa o único dado negativo - diminuição do número de cooperativas singulares que em 2009 
eram 608 em 2010 somam 588 - verifica-se que esse dado está coerente com a tendência de fortalecer o processo de 
expansão do cooperativismo através de fusões e incorporações de cooperativas, o que vem proporcionando maior 
consistência, solidez e sustentabilidade às cooperativas que permanecem atuando em um mercado financeiro cada vez 
mais competitivo e exigente. 
   Consulte no site www.cooperativismodecredito.com.br/news, os dados completos do crescimento do sistema Sicoob.   

O s números consolidados do Sistema Sico- ob de-

monstram, também, o aumento do número de funcio-

nários nas cooperativas singulares, que passou de 13.424 

em junho de 2009 para 14.844 em junho de 2010, o que 

representa um crescimento da ordem de 10,58%. 

   Nesses números,  podemos constatar que o sistema 

cooperativista, ao lado do que representa para o desen-

volvimento sócio econômico baseado no crédito solidário 

e ético, tem um papel fundamental na abertura de postos 

de trabalho qualificado e especializado, o que leva a um 

cooperativismo cada vez mais profissional e preparado 

para ocupar espaço no mercado financeiro nacional. 

   Esse crescimento de postos de trabalho atinge, ainda, 

todos os demais segmentos do cooperativismo e, segun-

do recente edição do Guia Você S/A - Exame, doze coo-

perativas fazem parte do grupo das 150  melhores empre-

sas para se trabalhar. 

   Na Sicoob Cooesa, 17 servidores capacitados - cinco 

dos quais são certificados pela Associação Nacional dos 

Bancos de Investimentos (ANBID) - executam com com-

petência as suas atividades técnicas, contribuindo para o 

encaminhamento seguro e vitorioso da cooperativa, exer-

cendo um papel de relevância no sucesso do Sistema. 

Na última sexta-feira, diretores do Sindicato dos Servido-

res do DETRAN-Pa, visitaram a Sede da Sicoob Cooe-

sa (Foto), onde foram recebidos pela Diretoria e apre-

sentados à cooperativa, através de uma palestra apre-

sentada pela Gerente da Instituição, Andréa Machado.  

   Na oportunidade, foram encaminhados os documentos 

necessários para que o Sindetran - como pessoa jurídica

- e seus Diretores individualmente, passem a ser, tam-

bém, proprietários da Cooperativa que atende aos Servi-

dores Públicos de diversos órgãos do Estado, de acordo 

com o projeto de expansão aprovado pelo BACEN. 

    Através do Sindicato, a cooperativa irá agora ser apre-

sentada aos Servidores do DETRAN que, em breve, po-

derão, também, ser donos do seu próprio Banco.   


