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R 
econhecendo o modelo de negócio cooperativo como um fator importante no desenvolvimento econômico e social 
dos países, a Assembléia Geral da  Organização das Nações Unidas – ONU, realizada em 31 de outubro de 2011, 
reconheceu o ano de 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas, adotando como slogan oficial o tema: 

“Cooperativas constroem um mundo melhor” (Cooperative enterprises build a better world). 
   O tema, traduzido para os seis idiomas oficiais da ONU, pretende chamar atenção para os aspectos sócio-econômicos 
das empresas cooperativas, como entidades democráticas que possibilitam a valorização do trabalho das mulheres e dos 
jovens, o empreendedorismo, a oportunidade de empregos nos locais em que se instalam e a utilização das cooperativas 
como instrumento concreto de combate à pobreza. 
   Durante todo o ano e por todo o país, as cooperativas dos diversos segmentos instaladas no Brasil, estão promovendo 
ações que objetivam divulgar o cooperativismo em seu ano internacional, gerando um expressivo aumento nos seus qua-
dros de associados e o surgimento de novas empresas cooperativas.  
   A Sicoob Cooesa – orgulhosa de fazer parte desse movimento histórico de caráter social e econômico – está inserida 
nas programações do Ano Internacional das Cooperativas e, através deste Boletim Eletrônico, estará acompanhando as 
atividades em todo o Brasil, para informar os seus leitores.  

O 
 cenário econômico brasileiro dos últimos meses está farto em 

propagandas alardeando a queda dos juros nas instituições 

bancárias. As peças divulgadas nas diversas mídias trazem 

sempre a clássica expressão “a partir de...” . Ao procurar a instituição, 

90% dos consumidores descobrem que a taxa anunciada no “a partir 

de...”, não se encaixa ao seu perfil.  

   Isso porque as propagandas - muito bem elaboradas por profissionais 

do marketing - não anunciam as inúmeras exigências para ser contem-

plado com os juros baixos anunciados, que vão desde ter conta salário 

na instituição, com um bom pacote de produtos agregados, até ser o 

portador de um histórico financeiro irretocável e irrepreensível. Mas se 

não se enquadrar, não tem problema: existem juros de todos os tama-

nhos para atender o cliente. 

    Inúmeras pesquisas e levantamentos feitos por empresas com credibilidade, dão conta do grau de endividamento em 

que se encontram os consumidores brasileiros, o que contribui para índices alarmantes de devolução de cheques sem 

fundo, inadimplências dos empréstimos bancários, cancelamentos de cartão de crédito, e tantos outros. Esses números 

demonstram claramente que o consumidor brasileiro precisa amadurecer para a compreensão da educação financeira, 

em todas os seus aspectos, como única forma de enfrentar as armadilhas que, muitas vezes, chegam na forma de bor-

dões que oferecem facilidades que escondem letras miúdas. 

   A Sicoob Cooesa, em 18 anos, tem procurado cumprir com o seu papel de orientar os trabalhadores públicos do Es-

tado para a utilização do crédito consciente e para a compreensão de que uma instituição financeira só é boa para to-

dos, quando todos lucram com ela. Isso a cooperativa de crédito faz. Fique atento! 

   (Leia mais sobre o tema, acessando o site (www.cooperativismodecredito.com.br), que publica, na edição eletrônica 

do dia 1 de maio do corrente ano, o artigo: “Proteste: clientes não conseguem contratos com juros baixos”   


