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F 
echados os números de 2010, a consolidação 

desses números expressam o crescimento do 

cooperativismo de crédito no Brasil, inserindo 

milhares de brasileiros das cidades e do meio rural, 

nesse movimento de combate pacífico às desigual-

dades sociais, através de práticas financeiras basea-

das na ética, solidariedade e ajuda mútua. 

   Hoje existem cerca de 5 milhões de associados no 

país, ligados às 1.370 cooperativas existentes.Isso 

significa que 4% da população economicamente ati-

va está associada a uma cooperativa de crédito. Pa-

ra atender essa multidão de associados, o segmento 

tem a segunda maior rede de atendimento do Brasil, 

saltando de 2.914 em dezembro de 2009 para 3.159 doze meses depois, uma média de 20,4 novos postos por mês. 

   No ano de 2010, as cooperativas em todo o Brasil registraram o incremento de 60% em seus ativos em comparação 

com os resultados de 2009. a confiança na atuação das cooperativas pode ser constatada nos números consolidados 

dos depósitos recebidos em 2010, que foram da ordem de R$7,7 bilhões, 130% a mais do que em 2009. Com esse 

resultado, o segmento acumula R$29,9 bilhões de depósitos. De acordo com a OCB, em 2011  a expectativa do setor 

é de, no mínimo, repetir a média de crescimento dos últimos cinco anos, que foi de 25%. 

   A Sicoob Cooesa se orgulha de estar engajada nessa luta por mais dignidade e respeito aos servidores públicos do 

Estado do Pará, contribuindo com os números e estatísticas que fazem do cooperativismo de crédito brasileiro a verda-

deira alternativa sócio-econômica do século XXI. 

Saiba mais sobre o assunto, acessando www. cooperativismodecredito.com.BR 

O   consultor para cooperativas de crédito Ricardo Coelho 

(foto), reconhecido nacionalmente por seus textos e pales-

tras que vem transformando a gestão cooperativa, de passagem 

por Belém, teve um encontro com o Presidente da Sicoob Coo-

esa, Augusto Gambôa, e visitou as dependências da sede e do 

posto de serviço da entidade. 

   Especialista em consultoria de gestão e capacitação comercial 

para cooperativas de crédito, Ricardo Coelho viaja pelo país 

disseminando, com competência e clareza, conhecimentos que 

objetivam preparar diretores, conselheiros e funcionários para o 

enfrentamento dos desafios do coopera-

tivismo de crédito, no cenário de disputa 

cada vez mais acirrada no mercado fi-

nanceiro do Brasil.  

   Na visita à cooperativa dos servidores 

públicos do Estado do Pará, Ricardo 

assumiu o compromisso de reservar 

espaço na sua concorrida agenda, para 

ministrar cursos específicos de gestão 

cooperativa, direcionados para o projeto 

de crescimento da Sicoob Cooesa. 

Quem também esteve visitando as dependências 

da sede da Sicoob Cooesa, foi o Professor Valdeci 

Palhares, Presidente da Sicoob Amazônia, entidade 

que centraliza as atividades das cooperativas de 

crédito do Estado do Pará. 

   Palhares foi recebido pela Diretora Administrativa 

Waldete Seabra, que recebeu do Presidente o con-

vite para a cooperativa participar do encontro que 

ocorreu nesta sexta-feira, onde foi discutida a pro-

posta de que as centrais de cooperativas do norte e 

nordeste possam efetivar um processo de fusão, de 

modo a surgir uma única central para atender as 

cooperativas singulares dessas regiões. 

   A Sicoob Cooesa manifestou apoio a essa inicia-

tiva que, uma vez concretizada, poderá reduzir o 

hoje impraticável custo da verticalização do sistema 

Sicoob, que exige das cooperativas singulares - que 

sustentam financeiramente o sistema -  um esforço 

maior para competir com os bancos comerciais e 

fazer valer os princípios cooperativistas. 


