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O 
 Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), instituição financeira integrante do 

Sistema Sicoob fechou acordo para aquisição da Ponta Administradora de 

Consórcios Ltda., a primeira administradora de consórcios do Brasil a obter 

autorização de funcionamento pelo Banco Central. Com a formalização do negócio, 

os mais de 2 milhões de associados a Cooperativas de Crédito passarão a ter aces-

so seguro e vantajoso a mais um produto financeiro. 

   Em depoimento ao site do Portal do Cooperativismo de Crédito 

(www.cooperativismodecredito.com.br) O diretor-presidente do Bancoob, Marco Au-

rélio Almada, declarou que o negócio fortalece o Sicoob. “Temos trabalhado de forma 

vigorosa no desenvolvimento de soluções financeiras mais completa e ajustadas às 

necessidades dos cooperados. Com a integração do Consórcio Ponta ao Sistema 

Sicoob, ampliamos as possibilidades de atendimento às cooperativas e reforçamos 

nosso objetivo de torná-las instituições financeiras plenas no atendimento de seus 

associados”.  

     A Sicoob Cooesa, integrante do sistema, aguarda a finalização do processo de compra da empresa de consórcio, 

para ofertar aos seus associados mais um serviço de qualidade.  

L evantamento feito pela Gerência de Relacionamento e Desenvolvimento 

do Cooperativismo de Crédito da Organização das Cooperativas Brasilei-

ras (OCB) confirma que uma média de 27 novos pontos de atendimento de 

cooperativas de crédito é inaugurado todos os meses. Com presença em 45% 

dos municípios brasileiros, o surgimento de novos postos de atendimento é de 

fundamental importância para o desenvolvimento do cooperativismo de crédi-

to, tendo em vista que um dos argumentos utilizados pelos que não se associ-

am a uma cooperativa, é a escassez de “agências”. 

   Com 4,7 mil pontos de atendimento, o cooperativismo de crédito tem partici-

pação importante no desenvolvimento socioeconômico do Brasil, estimulando 

e auxiliando diretamente na criação de oportunidades de negócios e distribui-

ção de renda com inclusão financeira. Atualmente, a média mensal de novos 

pontos de atendimento é de 27 e entre dezembro de 2009 e dezembro de 

2010, foram inaugurados um total de 249 espaços, ou seja, um novo ponto de 

atendimento inaugurado a cada dia útil. 

   Pelo plano de expansão da Sicoob Cooesa - que já conta com 2 pontos de 

atendimento aos seus cooperados -  um ponto será instalado a cada 100 as-

sociados que estiverem concentrados em um dos órgãos cujos servidores 

públicos possam integrar os quadros da cooperativa.   

Fonte: www.cooperativismodecredito.com.br  
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