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Cooperativismo de crédito fortalecido em Pernambuco

Luís Aureliano é presidente do Conselho de Adminis-
tração do Sicredi Pernambucred e coordenador do 

ramo Crédito em Pernambuco. Para ele, o cooperativismo 
propõe-se a ser um movimento econômico base de todas 
as atividades de produção e distribuição de riquezas. Um 
sistema em que as pessoas possam trabalhar de forma co-
laborativa, onde a interação permite o crescimento e a dis-
tribuição dos resultados de forma socialmente mais justa.

“A pandemia, que ora enfrentamos, potencializou 
mudanças de comportamento e acelerou transformações 
de toda ordem na vida das pessoas. De repente, nos de-
paramos com possibilidades de �nitude e isso nos fez re-
pensar sobre nossa relação com diversos temas que eram 
postergados, confortavelmente, até que fosse inevitável o 
seu encontro. Uma dessas relações adiadas é a nossa rela-
ção com o dinheiro. Todas as angustias advindas deste novo 
momento �zeram as pessoas repensarem sua relação com 
suas �nanças. É aí que entra a possibilidade de conhecer e 
aderir a um modelo de negócio tão tradicional e, ao mesmo 
tempo, tão atual como o cooperativismo de crédito.

Num momento inicial, a maior parte da população 
viu-se dentro de casa e descobriu espaços não utilizados e 
que necessitavam de ajustes. Resultado: mercado da cons-
trução civil aquecido e falta de insumos. Por outro lado, o 
isolamento despertou, também, a necessidade de viajar, 
de procurar satisfazer a necessidade de ir a outros locais, 
imediatamente, sem demora. Ao menor sinal de queda nos 
números nefastos, inicia-se a corrida para as agências de 
viagem. A par e passo, questões de ordem emocional �o-
resceram, trazendo todas as mazelas e dúvidas sobre nosso 
futuro. Finalmente, passado o turbilhão emocional inicial e, 
diante da acomodação natural aos novos tempos, as pesso-
as passaram a entender a necessidade de cuidar, com mais 
atenção, de suas economias pessoais. 

O cooperativismo de crédito, considerando as trans-
formações que estão ocorrendo no cenário econômico e 
�nanceiro no Brasil constitui, sem sombra de dúvidas, a 
melhor alternativa.

Uma cooperativa de crédito possui tudo que uma insti-
tuição �nanceira tradicional possui. São oferecidos aos asso-
ciados todos os produtos e serviços disponíveis no mercado, 
só que com alguns diferenciais importantes. O nosso coope-
rado, ao mesmo tempo que é o associado, é também o dono 
da instituição, participando das decisões e das deliberações 
que indicam o nosso caminho. Apresentamos soluções �nan-
ceiras inteligentes e com interesse genuíno ao associado. 

Como instituição sem �ns lucrativos, tudo o que seria 
lucro num banco tradicional, para nós é resultado ou so-
bras. E essas sobras são distribuídas para o associado, na 
medida em que ele utiliza nossos produtos e serviços. E o 
melhor, essa riqueza produzida �ca aqui em nosso estado, 
fomentando a economia local e gerando um ciclo virtuoso 
na comunidade onde atuamos. 

Garantimos taxas mais justas aqueles que querem 
antecipar a realização de seus sonhos e tomamos conta do 
patrimônio daqueles que procuram uma instituição que 
proporciona um relacionamento humanizado, com foco 
no crescimento sustentável e que busca contribuir para um 
mundo socialmente mais justo. 

O Sistema Sicredi, em conjunto com a Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas - FIPE -, realizou um estudo 
inédito que mostra os impactos das cooperativas de crédito 
na economia do país. O resultado trouxe dados consistentes 
sobre a importância do nosso modelo de negócio. Nos mu-
nicípios onde há, pelo menos uma cooperativa de crédito, 
tem-se um aumento de 5,6% do PIB por habitante, ocorre 
ainda um aumento no número de vagas de trabalho formal 
em mais de 6%, além de que há um aumento de mais de 
15% no quantitativo de novos estabelecimentos comer-
ciais. A pesquisa apontou ainda que para cada 1 real de 
crédito concedido pelas cooperativas, foram gerados 2,45 

reais a mais na economia nacional. 
O trabalho de pesquisa também ressaltou que, anu-

almente, as cooperativas de crédito contribuem para a 
criação de 79 mil novas empresas, gerando mais de 278 
mil empregos e colocando 48 bilhões de reais na econo-
mia do Brasil. São números superlativos que poderiam ser 
ainda maiores, considerando as enormes possibilidades de 
aumentarmos nosso market share, desde que vencido o 
principal desa�o do cooperativismo de crédito que é o de 
ser mais conhecido pela sociedade brasileira.

Em Pernambuco, o ramo Crédito é representado 
por quase todos os sistemas existentes no Brasil. Há uma 
busca incessante para que prevaleça o sexto princípio do 
cooperativismo que é o da Intercooperação. Capitaneados 
pelo Sistema OCB/PE, buscamos fortalecer o ramo Crédito e 
potencializar o crescimento da nossa inserção no mercado 
do estado.

Temos muito orgulho em pertencer a Sicredi Pernam-
bucred. Instituição jovem que completou há pouco 21 anos 
de atuação e que atende a mais de 20 mil associados. Fun-
dada a partir da iniciativa de servidores públicos estaduais, 
a cooperativa hoje é de livre admissão e está presente em 
todo estado de Pernambuco. 

O propósito sistêmico do Sicredi, de continuar cons-
truindo juntos uma sociedade mais próspera, norteia a 
nossa atuação de buscar sempre transformar a vida das 
pessoas, para melhor. 

Diante do quadro apresentado acima, é inegável o 
papel de uma instituição como a nossa na retomada da 
economia do país. Um modelo de negócio que é feito por 
pessoas e para as pessoas. Um modelo de negócio que gera 
riquezas, que são distribuídas com os associados e que fa-
zem crescer a economia nas comunidades onde atuamos. 
Certamente que o cooperativismo de crédito é uma das 
melhores alternativas para o mercado �nanceiro nacional e 
para todos os bene�ciados, direta ou indiretamente, com o 
ciclo virtuoso - econômico e social-  que é gerado”, �naliza.
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Presidente da Unicred do Brasil almeja objetivos ainda maiores em 2022

Para o presidente da Unicred do Brasil, José Maria de Azevedo, a retomada da economia 
passa pelo estímulo ao crédito do pequeno e micro empresário e da pessoa individual.

“É capitalizando os pequenos que montaremos a base da pirâmide �nanceira de susten-
tação para o crescimento de todos. Temos que dar condições �nanceiras para que todos possam 
consumir e fazer suas compras, dando oportunidade aos menos favorecidos. Aí é que entra o 
cooperativismo de crédito, modelo econômico que visa à igualdade social, sem perdedores, e 
que já é uma realidade em todo país.

Em 2021, transformamos desa�os em soluções, com sinergia entre colaboradores e ges-
tores, aliados à alta tecnologia e produtividade, tudo em prol da continuidade das excelentes 
relações com nossa família de cooperados. Fechamos o ano com o melhor resultado da história 
do Sistema Unicred, o que nos consolida no mercado e nos projeta para podermos alcançar 
objetivos ainda maiores em 2022”, prevê o dirigente.

Luís Aureliano, presidente do Conselho de Administração 
do Sicredi Pernambucred e coordenador do

ramo Crédito em Pernambuco
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Da esquerda para a direita: Adriano Fassini, Evaldo Campos, 
Nadegi Queiroz e Almir Miranda

Sicoob Pernambuco expande atividades na região metropolitana do Recife
Em julho o Sicoob Pernambuco havia anunciado um 

plano de expansão em plena pandemia da covid-19, 
com data limite para dezembro de 2021. O presidente do 
Conselho de Administração da cooperativa, Evaldo Campos, 
conta quais foram os resultados da ação.

“Este plano nos permitiu abrir duas agências na re-
gião metropolitana do Recife (Jaboatão dos Guararapes e 
Camaragibe), com negociações com outros municípios para 
abertura de novas agências em diversas localidades.

A abertura das agências contribuiu para o crescimento 
de nossos ativos em 46,42% e nossa carteira de crédito em 
55,54% no exercício, 

Dados estatísticos indicam que o Sicoob está em ex-
celente posição como instituição �nanceira em relação a 
outras no Brasil.  E vemos que a atuação da cooperativa, 
tanto em outros estados como também em Pernambuco, é 
forte nas cidades interioranas.

Atualmente, possuímos 22 agências no interior 

de Pernambuco e 6 no interior da Paraíba. Inúmeros 
associados pessoas jurídicas foram atendidas com Li-
nhas de Crédito Pronampe, Fampe e FGI PEAC  com ju-
ros atrativos para manutenção e crescimento das suas 
atividades. Tivemos injeção de recursos na área rural 
(bovinocultura de corte; avicultura de corte e postura, 
e cana de açúcar).

A população pode ter acesso aos serviços �nanceiros 
do Sicoob Pernambuco através dos pontos de atendimento 
(agências físicas) e pelos meios digitais.

Para 2022, vejo o Sicoob Pernambuco contribuindo  
cada vez mais com a economia regional, incrementando a 
adesão dos associados aos meios digitais, com abertura de 
novas agências físicas. Além disso, vamos promover novas 
campanhas de divulgação da nossa marca, visando a au-
mentar nosso quadro de associados e, ainda, implantar a 
�gura do gerente de relacionamento para  fortalecimento 
do cooperativismo de crédito”, �naliza.
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Desenvolvimento além do econômico

Cledir Magri, presidente da Cresol Confederação (foto ao lado), 
fala do papel do cooperativismo, além do aspecto econômico.

“Entendemos, enquanto Sistema Cresol, que historica-
mente o cooperativismo vem cumprindo um papel de ex-
trema relevância no desenvolvimento e no crescimento das 
comunidades onde ele está inserido. Esse desenvolvimento e 
crescimento vai muito além do aspecto econômico. Há todo 
um envolvimento social, um comprometimento ambiental, 
um respeito ao aspecto cultural, um envolvimento com as 
organizações e as entidades que lá se fazem presente.

Do ponto de vista do passado, e que se mantém muito 
ativo no presente, o que nos dá a certeza e convicção de 
que este mesmo cooperativismo �nanceiro continuará 
cumprindo com a sua missão é o seu propósito de permitir 
a inclusão �nanceira de muitas pessoas, que de alguma 
maneira estão alheias ao sistema �nanceiro.

O cooperativismo terá um papel preponderante na 
disponibilidade dos seus produtos dos seus serviços das 
suas linhas de crédito porque o sistema muitas vezes dis-
ponibiliza, na imensa maioria das vezes, produtos e servi-
ços muito alinhados e adequados às necessidades do seu 
quadro social, com taxas de juros muito mais acessíveis, 

prazos mais �exíveis, sempre considerando a necessidade 
e a demanda dos seus cooperados.

Essa é a visão do Sistema Cresol. Se analisarmos os úl-
timos dois anos desde o início da pandemia, o cooperativis-
mo se manteve dando a resposta importante, consistente e 
sólida junto ao seu quadro social.

Isso se re�ete na evolução do cooperativismo nos últi-
mos dois anos. E os associados sentem e percebem que o fato 
de estar vinculado a uma cooperativa, na imensa maioria das 
vezes, se sentem muito mais seguros e amparados. Porque 
entendem que a relação que se estabelece entre o cooperado 
e a cooperativa é uma relação muito diferente do que se es-
tabelece por exemplo entre o cliente e o banco.

Portanto, a nossa convicção é de que o cooperativismo 
continuará dando respostas consistentes, sólidas e efetivas 
nesse momento da reconstrução da economia, atuando 
com produtos e serviços adequados à necessidade de seu 
quadro social, linhas de crédito diferenciadas fazendo um 
trabalho importante de formação de orientação de educa-
ção �nanceira que é tão importante e fundamental.

Esta é a visão do sistema cresol e acredito que a visão 
do cooperativismo como um todo.”
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