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O 
 Brasil vai fechando o ano de 2010, constatando que 80% do mer-
cado financeiro ainda se encontra nas mãos de cinco grandes ban-
cos, o que representa uma concentração exagerada de ativos sob 

o controle de poucas instituições.  A boa notícia é que as Cooperativas de Crédito 
a cada ano ganham mais força, registrando um crescimento médio anual de 25%, 
e hoje, distribuídas em 1.382 cooperativas singulares que abrigam 3,8 milhões de 
cooperados, são detentoras de 3% desse mercado. 
   As projeções mais modestas dão conta de que, nos próximos 20 anos, o siste-
ma cooperativista de crédito terá uma representatividade de 20% do mercado 
financeiro. Para confirmar essa expansão, o segmento terá que assumir a res-
ponsabilidade de enfrentar desafios que implicam, necessariamente, na mudança 
de paradigmas que, ainda hoje, contemplam a existência de administrações ba-
seadas em práticas seculares, que não mais se coadunam com a concorrência 
cada vez mais acirrada com os grandes conglomerados financeiros.  
   Falando sobre o tema, no II Simpósio do Cooperativismo de Crédito, realizado 

em Fortaleza, o Presidente do Banco Cooperativo Sicredi, Ademar Schardong, acentuou que “há grande espaço de 
crescimento para o setor, tendo em vista as vantagens dos serviços de crédito que as cooperativas oferecem, em rela-
ção às demais instituições financeiras”. Schardong alertou, também, ao defender que as cooperativas devem se organi-
zar em rede, que “uma cooperativa de crédito isolada é inviável.”   
   A consolidação da Sicoob Cooesa como a Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos do Estado, com um uni-
verso de mais de 30.000 funcionários que poderão ser convencidos a trabalhar com uma instituição financeira que ver-
dadeiramente lhe pertence, virá possibilitar que o Pará possa contribuir de forma significativa com as projeções feitas 
para o setor, desde que avanços no sistema sejam implantados.     

Fonte: http://cooperativismodecredito.com.br/news/2010/11/ 

A  maioria dos pais de hoje cresceu ouvindo seus pais falarem que 

finanças não era assunto para criança. Hoje a realidade é outra e, 

entre as responsabilidades dos novos pais, está a de orientar e educar 

seus filhos a, desde a infância, compreender o valor do dinheiro e, prin-

cipalmente, a importância de poupar para realização de sonhos futuros. 

   Difícil para esses pais é abordar assunto tão delicado, quando às ve-

zes nem mesmo eles estão preparados para lidar com o dinheiro e as 

contas da casa. Sites especializados apontam que a melhor dica é abor-

dar o assunto com naturalidade, desde muito cedo, preferencialmente 

em forma de brincadeira. Cofrinhos são o melhor instrumento para co-

meçar. Mesmo que inconscientemente, as crianças assimilam princípios 

financeiros como guardar para ter e poupar para investir. 

   A Sicoob Cooesa contribui com a educação financeira das crianças, 

disponibilizando o produto “Poupança Kids”, que tem sido largamente 

aceito pelos pais da nova geração.  

Comemorado no último dia 19 de novembro, 

o empreendedorismo é um tema que vem 

sendo muito discutido nos últimos anos, ten-

do como objetivo introduzir nas organizações 

elementos que virão ajudá-las a ser mais 

dinâmicas e propensas a inovações, refletin-

do diretamente na sua competitividade. 

   Embora sem a finalidade maior de obten-

ção de lucros, as Cooperativas de Crédito 

também se enquadram nas discussões do 

tema, principalmente nesse momento em 

que são equiparadas aos Bancos comerciais 

e, sendo assim, precisam estar preparadas 

para ser uma organização empreendedora. 

   Na visão da Sicoob Cooesa, um vetor 

essencial para a inserção da Cooperativa no 

mundo empreendedor, é a existência de fun-

cionários colaboradores cada vez mais trei-

nados e capacitados para o enfrentamento 

dos novos desafios do cooperativismo mo-

derno. Para isso, a instituição vem retoman-

do a sua agenda de cursos de capacitação 

do seu quadro de colaboradores, que já é 

um quadro especializado.   


