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Nossa essência
em palavras

C

omemorar o cinquentenário é uma conquista
imensa. Principalmente quando ele acontece
em consonância de diversos fatores que
contribuem para a consolidação da Cocred como
uma instituição de confiança, que apresenta bons
resultados ano após ano e tudo isso ao lado de
quem mais importa: você, nosso cooperado.
Nesta edição comemorativa, trouxemos um pouco
da essência da Cocred, acompanhada das histórias
de quem vem caminhando ao lado da instituição
há tanto tempo. Aproveitamos a oportunidade
para também levar aos nossos leitores uma
contextualização do cooperativismo financeiro e do
cooperativismo jovem.
Selecionamos para nossa revista conteúdos que
tratam de temas atuais sobre temas atuais e que
tenham relevância dentro do cotidiano, falando
desde finanças, até as possibilidades de inovação na
agricultura.
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AGRICULTURA

AGRICULTURA
todos os tipos de cultivos (perenes, semi-perenes
e anuais), com aplicação desde o planejamento
ao monitoramento da safra. “Além disso, mais
recentemente, os drones tem partido para o mercado
de pulverização agrícola e para liberação de agentes
biológicos”, conta Zavanella.
A primeira aplicação real ocorreu em Pelotas (RS),
com uso de um herbicida dessecante, que foi aplicado
no plantio de soja e arroz. Com o uso de drones para
a pulverização de defensivos, não há contato direto
do trabalhador com o produto.
INVESTIMENTO

USO DE DRONES

para aumento de performance
na agricultura
Como as aeronaves não tripuladas agregam à agricultura de precisão

V

ersáteis e cheios de mobilidade, os drones
vem ganhando espaço no dia a dia das
pessoas. Com diversos usos, as aeronaves
não tripuladas estão se inserindo em vários nichos
de mercado, desde a fotografia, mineração, inspeção
de áreas de segurança, até em múltiplas atividades
dentro do agronegócio.
Também conhecidos como VANTs – Veículos
Aéreos Não Tripulados, os drones possuem
câmeras que tiram fotos e filmagens em alta
definição e, como vantagem, apresentam uma
eficiência na cobertura de longas distâncias. Por
exemplo, um drone pode fotografar seis hectares
em uma única imagem.
Com uma visão diferente e mais ampliada da
lavoura, em um voo o drone pode indicar pontos
com possíveis problemas, como pragas, doenças e
problemas nutricionais. Trazendo informações que
possibilitam uma tomada de decisão ágil.
A decisão rápida evita perdas
maiores de produtividade. “Desta
forma, o produtor pode ser
mais assertivo em sua tomada
de decisão e na resolução de
problemas”, conta Náthalie
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Caram, coordenadora de marketing em uma empresa
de soluções tecnológicas com drones.
De acordo com pesquisa feita pela Horus Aeronaves,
a tecnologia contribui para o controle de custos, pois
a aplicação de defensivos pode ser direcionada às
áreas afetadas. E as imagens captadas com auxílio
de drone, geram um mapeamento de onde aplicar ou
não os insumos.
O uso dos drones vão desde ao mapeamento de
terras, planejamento de safra, até o momento da
colheita. “Além de possibilitar vários outros benefícios,
como a redução dos custos de operação, aplicação
de produtos fitossanitários e também o aumento
significativo da produtividade da sua safra”, completa
Johann Coelho, economista e CEO de empresa
especializada no assunto.
Os relatórios mais solicitados são os de falhas
de plantio, linhas de plantio e colheita, linhas de
pulverização, biomassa (saúde da vegetação),
matologia (identificação de ervas daninhas), altimetria,
escoamento d’água, contagem de plantas e estimativa
de população de plantas.
De acordo com o engenheiro agrônomo Fabrício
Zavanella, os drones podem ser utilizados em

O investimento varia muito de produtor para produtor
e suas necessidades, o mais comum é a terceirização
do serviço para empresas especializadas. Mas,
também é possível investir em equipamentos e
capacitação para internalizar essas demandas.
Johann explica que o custo da contratação do
serviço pode ser variado de acordo com o tamanho
da área e do tipo de relatório solicitado. “Desta
forma, o retorno sobre o investimento pode ocorrer
na mesma safra ou na safra seguinte, isto depende
da necessidade atual do produtor e da aplicação a
ser realizada”.
Para realizar esse trabalho é necessário o uso de
mão de obra qualificada, drones e softwares, então
se a ideia for optar pela aquisição de todos os
equipamentos, mais a contratação dos profissionais,
a conta pode sair bastante elevada.
“Para pequenos e médios produtores acredita-se
que o mais viável seja a contratação destes serviços,
visto que desta forma serão pessoas capacitadas e
com experiência na área que irão realizar a operação
de ponta a ponta. Além disso, o produtor teria
menos responsabilidades e menores preocupações.
Por outro lado, para grandes produtores, as vezes é
mais viável ter o processo interno”, explica Johann,
alertando também que o ideal é que cada produtor
realize um estudo, levantando todos os custos e
identificando o que é mais benéfico para ele.
O uso dos drones não possui contraindicações.
É necessário apenas que o operador conheça a
regulamentação e siga todas as obrigações ao operar
os equipamentos. Por transferirem radiofrequência,
também é preciso que o drone tenha a homologação
da Anatel e o operador seja cadastrado no SARPAS,
Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas,
criado pelo DECEA, Departamento de Controle do
Espaço Aéreo que fiscaliza as operações.

OUTROS USOS
Achar nascentes de águas
Os drones possuem facilidade para alcançar
locais de difícil acesso, podem entrar em
matas fechadas e encontrar a origem de
águas.
Descobrir onde abrir estradas
Com ajuda de um drone é possível determinar
do alto, quais as melhores coordenadas para
abrir uma estrada.
Vigilância
Desde seu desenvolvimento os drones
possuem multitarefas, uma delas é a vigilância
remota de áreas públicas e privadas. As
câmeras realizam a vigilância e transmitem
em tempo real as imagens. Havendo a
suspeita de algum problema, não é preciso
deslocar pessoas, prezando pela segurança
dos profissionais envolvidos.
Contar boiada
Alguns fazendeiros já utilizam esse método
para não precisar deslocar um funcionário
para contar a boiada.

Fabrício Zavanella
Engenheiro agrônomo

Johann Coelho

CEO - empresa de
soluções tecnológicas
com drones
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SICOOB LIBERA R$ 14 BI

Além disso, o Sicoob está lançando nessa
Safra um concurso que visa premiar
produtores rurais financiados pelo Sicoob
que praticam uma produção sustentável
no tripé econômico, social e ambiental. Ao
longo da safra as cooperativas do Sicoob
avaliarão esses produtores, os quais serão
reconhecidos em cerimônia a ser realizada
em Brasília/DF ao final da safra.

para Plano Safra 2019/2020

Com esse valor, o Sicoob se torna uma das maiores instituições
financeiras privadas que oferecem recursos aos produtores

FALANDO NISSO...
O financiamento do crédito rural estimula os
investimentos e o ritmo do mercado econômico.
Os recursos subsidiados com baixo custo são
destinados ao produtor para o desenvolvimento e
aprimoramento das atividades rurais como reformas
nas propriedades, plantio, manutenção do plantel
de animais, aquisições, ampliação, diversificação e
modernização da produção, mantendo, assim, o setor
do agronegócio aquecido.

PLANO PREVÊ R$ 225,59 BILHÕES PARA
;) OAPOIAR
A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

No ano em que comemora seu
cinquentenário, a Sicoob Cocred alcançou
uma grande conquista: liberou R$ 1 bilhão no
Plano Safra 2018/2019. Foram mais de 1.400
contratos, fomentando o desenvolvimento
de mais de 1.000 cooperados produtores
rurais e suas famílias. Para o Plano Safra
2019/2020 a expectativa é de superar este
valor.
#VEMCRESCERCOMAGENTE

NACIONAL.

O

maior Sistema de Cooperativas de Crédito
do Brasil, Sicoob, vai disponibilizar em torno
de R$ 14 bilhões para a safra 2019/2020,
incluindo linhas de custeio, comercialização e
investimento, além de BNDES, FCO e Funcafé. Esse valor
é 16% maior em relação à safra anterior. Para o custeio
serão liberados R$ 8,2 bilhões do montante, enquanto
para o investimento R$ 5 bilhões, e para as linhas de
comercialização e industrialização R$ 800 milhões.
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Essa é a primeira vez em 20 anos que é lançado um
único Plano Safra, que atenderá pequenos, médios e
grandes produtores juntos em um único programa.
O plano prevê R$ 225,59 bilhões para apoiar a
produção agropecuária nacional. Desse total, R$
222,74 bilhões serão destinados para o crédito
rural, R$ 1 bilhão para o Programa de Subvenção ao
Prêmio do Seguro Rural (PSR) e R$ 1,85 bilhão para
apoio à comercialização.
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CIDADE DESTAQUE

CIDADE JOIA

do interior paulista
Vera Cruz se destaca pelos seus
moradores e suas histórias
Santuário Sagrado Coração de Jesus
Tradicionais tapetes de Corpus Christi

M

unicípio do interior paulista, com cerca de
11 mil habitantes, Vera Cruz está a 359 Km
de distância de São Paulo e é vizinha dos
municípios de Lupércio e Garça, se situando a 13 km
a Sul-Leste de Marília, a maior cidade nos arredores.
Fundada em 3 de outubro de 1928, por Pompeu de
Souza Queiroz, também é conhecida como “Cidade
Joia”, apelido dado pelo médico Cândido Alvim
durante o lançamento da pedra fundamento do
hospital de Vera Cruz.
Com seus 91 anos de existência, Vera Cruz, soma
algumas curiosidades e tradições. O renomado
autor Benedito Ruy Barbosa, passou sua infância
na cidade, se inspirando nos cafezais e na grande
concentração de imigrantes japoneses e italianos
para escrever algumas de suas histórias. “Paraíso”
e o “Rei do Gado” foram algumas das produções
inspiradas pelas pessoas de Vera Cruz, sendo
possível encontrar referências das novelas, andando
pela cidade.
Uma das novelas de maior audiência da Rede Globo,
Rei do Gado, contou com nomes e personagens
com que o autor conviveu durante sua infância.
Em entrevistas Ruy Barbosa conta que na verdade
nomeou o desafeto dos Mezenga, com o sobrenome
do coveiro, Berdinazzi. E no cemitério da cidade,
por coincidência o jazigo de ambas as famílias se
encontram um ao lado do outro.
A população da cidade, em sua maioria católica,
tem como padroeiro o Sagrado Coração de Jesus,
que atrai uma romaria anual no mês de setembro.
A forte influência católica também movimenta
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uma tradição desde 1932. A decoração dos tapetes
de Corpus Christ completou este ano 82 anos,
utilizando mais de 3.000 sacos de serragem, 250
caixas de pós, pelo menos 40 sacos de cal, além de
caminhões de areia.
A decoração ocupa oito quarteirões, com tapetes
montados de forma artesanal pelos voluntários,
contribuindo para a integração de toda a comunidade
e promovendo uma verdadeira atração visual.
Natalia Abreu Lima, caixa da agência
Sicoob Cocred de Vera Cruz, lembra
que quando criança gostava muito de
participar e que cada escola ficava
com um quarteirão para enfeitar.
“Parece pintura”, lembra Natalia.
O tema central para a elaboração
dos tapetes deste ano foi “Família”.
Carlos Henrique Jacobino Alves,
que trabalha como caixa na agência
de Vera Cruz, conta que participa há
mais de 10 anos da decoração. “Para
mim é sempre muito especial”,
afirma.
Para Athos Catasse F. da Costa Santos,
assistente na área de negócios da
agência de Vera Cruz, a cidade é
muito tranquila e simpática, “por
ser cidade pequena, meio que
todo mundo conhece todo mundo,
sabe? ”. Mas essas não são as únicas
qualidades, para Athos a cidade possui um potencial para
continuar crescendo e prosperando tanto no agronegócio,
como no ramo empresarial. “Recentemente, conseguimos
um prédio novo, construído do zero. Isso mostra aos
moradores o potencial que a cidade tem”, conta.
A agência Sicoob Cocred
está localizada no
centro da cidade, na
rua R. Paulo Guerreiro
Franco, 854.
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A JUVENTUDE

de mãos dadas com
o cooperativismo

Princípios cooperativistas podem
ser o diferencial das cooperativas na
corrida pelos consumidores jovens

E

m meados da década de 80 nasciam o futuro
da nação dos tempos de hoje. Chamados de
millennials, os jovens entre 18 a 35 anos, já
estão inseridos ou entrando no mercado de
trabalho e se tornando economicamente ativos.
A chegada de novas gerações ao mercado de trabalho e
ao patamar de clientes consumidores, causa mudanças
nas formas de comercialização de produtos e serviços,
assim também como no comportamento das marcas
e empresas. Devido a isso, em qualquer ambiente a
renovação se faz necessária e no cooperativismo não
é diferente. Entretanto, a renovação pode ser menos
forçada do que o esperado.
Pesquisas que buscam descrever o perfil da geração
millennial, os classificam como mais compromissados
com temáticas humanas e sociais, relacionadas
à cidadania e sustentabilidade, os tornando mais
propensos a consumir com mais responsabilidade
e coerência do que a geração passada. Consegue
ver afinidade entre estes propósitos e os do
Cooperativismo de Crédito?

plenas condições de triunfar no desafio de
permanecer – e avançar – como uma excelente
alternativa de serviços financeiros aos cooperados
e às suas comunidades”.
MILLENNIALS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Do ponto de vista de consumo, o perfil dos millenials
também traz vantagens ao cooperativismo. Exigentes
em seus modos de consumir produtos e serviços, exigem
na forma de se relacionar com fornecedores, buscando
não só um bom relacionamento e atendimento, como
também observando posicionamento de marca
quanto aos debates sociais. “Por essas mesmas
pretensões, acredito não ser difícil conectá-los à nossa
personalidade empresarial que dialoga e se engaja
com a sociedade, ” completa Almada.

A proximidade dos valores cooperativistas com
o perfil de consumo e ação dos mais jovens, pode
trazer muitas vantagens às cooperativas na busca
desse público, mas ainda há trabalho a ser feito.
“No caso dos jovens cooperados, um item de
bastante relevância é a atualização dos conceitos
cooperativistas. Ainda que os valores sejam
atemporais a prática desses conceitos devem ser
moldadas ao modelo social vigente”, afirma Marco
Aurélio Borges de Almada Abreu, diretor-presidente
do Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.).
Para o diretor-presidente, é necessário mostrar como
o propósito cooperativista se conecta aos valores
e anseios dos jovens. “As novas gerações têm se
mostrado mais engajadas ao compartilhamento e
à participação em comunidades, e isso é o que nós
praticamos”, explica.
12 Edição 33 – JUL/2019

Uma das ações tomadas para chamar o público
jovem é o Conexão Sicoob. Usado para a divulgação
do cooperativismo de crédito no ambiente das
universidades, a dinâmica do projeto visa prospectar
o público jovem que atua em empresas juniores.
Almada explica que o direcionamento dado veio
da percepção de dar aos jovens empreendedores
uma experiência com o cooperativismo financeiro.
“Apostamos primeiro em apresentar a nossa causa,
pois ela traciona, depois mostrar a cadeia de valor
ligada ao Sicoob e só então apresentar o negócio”,
explica.

“

NO CASO DOS JOVENS COOPERADOS,
UM ITEM DE BASTANTE RELEVÂNCIA
É ATUALIZAÇÃO DOS CONCEITOS
COOPERATIVISTAS. AINDA QUE OS
VALORES SEJAM ATEMPORAIS, A
PRÁTICA DESSES CONCEITOS DEVEM SER
MOLDADAS AO MODELO SOCIAL VIGENTE.
Marco Aurélio Borges de Almada
Diretor-presidente do Bancoob

Marco Aurélio Borges de Almada Abreu
Diretor-presidente do Bancoob – Banco
Cooperativo do Brasil S.A.

Almada se mostra otimista quanto à perspectiva de
crescimento entre os jovens e as demais gerações,
sejam millennials ou não, “nota-se que trabalhando
conjuntamente o cooperativismo brasileiro tem

Atualmente, a Cocred possui aproximadamente
500 colaboradores e 59% estão entre 18 e 35
anos, sendo que 14% destes jovens estão em
cargos de gerência e supervisão. Para Cristiano
Martins, gerente da área de Recursos Humanos
da Sicoob Cocred, a participação dos millennials
na cultura da empresa pode ser benéfica, mas
é necessário um trabalho para garantir que
as principais características da geração sejam
harmonizadas com a cultura da empresa e
outras gerações.
“É notório que esse
público gera influência
na cultura da empresa ao
trazerem visões de mundo
diferentes, acostumados
à tecnologia e sua
concepção ‘fast’, tendem
a empregá-la em suas
rotinas de trabalho, o
que acaba por gerar
um ambiente produtivo
e mais dinâmico. A
contrapartida dessa característica, do ponto
de vista da gestão de Recursos Humanos, é a
necessidade de intermediar o dinamismo dessa
geração com os valores e cultura da cooperativa,
de forma que essa integração seja harmônica”,
conta Cristiano.
Almada finaliza que jovens trabalhando nas
cooperativas trazem diversidade e também visões
atualizadas das dinâmicas de trabalho.
Edição 33 – JUL/2019 13

CAPA
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50 ANOS
COCRED

Meio século de vida. Meio século
de muitas conquistas e histórias

C

ompletando meio século de vida,
a Cocred comemora seus 50 anos
de história. História, que conta com
muitas conquistas e pessoas fundamentais
para a prosperidade da instituição.
Lançando as sementes da parceria e
colhendo os frutos do cooperativismo,
hoje se consolida como a 2ª maior
cooperativa financeira do Sicoob (Sistema
de Cooperativas de Crédito do Brasil) e 3ª
maior do País. Fechou 2018 com seu melhor
resultado, apresentando crescimento em
todos os indicadores de desempenho. Hoje,
totalizando 32 unidades até a publicação
desta edição, se consolida esperando mais
um ciclo de bons resultados.
Mas para celebrar os 50 anos de Cocred,
não podemos falar do futuro sem antes falar
sobre o passado. Nascida da necessidade
de incentivar a atividade agropecuária de
Sertãozinho e região e combinada com a
ambição de proporcionar para todos ao
seu redor, um mundo mais sustentável
e cooperativo, surgiu com o objetivo
de oferecer à economia regional uma
alternativa às altas taxas para aquisição de
crédito que os bancos praticavam.
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Viabilizando o cumprimento da Lei nº
4.870/1965, iniciou suas atividades com o
capital das taxas recolhidas pelo Instituto
de Açúcar e Álcool (IAA), exatamente no
dia 27 de julho de 1969, com a assinatura
da primeira matrícula da cooperativa por
Fernandes dos Reis.
Parte importante da história da Cocred,
Fernandes dos Reis foi durante sua vida,
dono da primeira matrícula da instituição,
primeiro presidente e também um dos
106 fundadores da cooperativa em 1969.
Contribuiu durante todo esse período
não apenas com as suas movimentações
financeiras, mas também com a
prosperidade do negócio.
Durante os primeiros passos da Cocred,
Fernandes foi responsável por abrir
caminhos para o cooperativismo de crédito,
que ainda engatinhava na região. Angariava
linha de crédito para financiamento de
máquina e insumos e liderava visando os
interesses e necessidades dos cooperados.
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CAPA
UM DESFECHO DE PROSPERIDADE

Sr. Fernandes

Dono da primeira
matrícula da
Cocred

TRADIÇÃO QUE
ULTRAPASSA
GERAÇÕES
Filho de Fernandes,
Fernando dos Reis
Filho é cooperado
há mais de 35 anos.
“O amor e o respeito
pela cooperativa foi
herança do meu pai”. Fernando afirma gostar
muito do modo de trabalho da Cocred, “para
ajudar de um jeito ou de outro, sempre tem
uma solução”, afirma.

Em meados da década de 70, a Cocred deu um salto
e tanto rumo à prosperidade: por meio dos recursos
obtidos no IAA, financiou mais de 300 caminhões,
500 tratores e dois mil implementos agrícolas, sendo
uma parte distribuída como capital de giro. Neste
momento, já era possível abrir conta corrente e
realizar transações financeiras.
Nos anos 80, a legislação passou a permitir que
as cooperativas de crédito integrassem o sistema
financeiro, por meio do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo (BNCC). Após 10 anos, o BNCC foi extinto
e as cooperativas enfrentaram dificuldades em
seguir compensando títulos e documentos. Apesar
do ocorrido, a Cocred continuou em seu objetivo.
Como paliativo, firmou um convênio temporário
com o Banco de Brasil, que também apoiou outras
cooperativas de crédito. Em 1996, este cenário
foi revertido com a criação do Bancoob, Banco
Cooperativo do Brasil S.A.
Para a família de seu
Daniel Annibal, que está
com a Cocred há 33 anos,
ser cooperado é mais que
tradição, é parte fundamental
do desfecho de prosperidade
da família. “Foi na crise que
alavancamos com a ajuda
da cooperativa” relembra o
agricultor.

Para essa família o cooperativismo é
unanimidade. Seguindo os passos do pai e do
avô, Fernanda, Guilherme e Carol, filhos de
Fernando, também fazem parte do quadro
de associados, cultivando as sementes do
cooperativismo junto com a Cocred. “E eu fico
muito feliz que meus filhos continuam levando
esses princípios adiante”, afirma Fernando.
Administradora dos negócios da família,
Fernanda Moro Reis, valoriza a proximidade
que o atendimento proporciona, “na
cooperativa a gente tem um nome, as pessoas
atendem a gente de um jeito diferente do
banco comercial”, afirma.

“A Cocred sempre foi parceira, financiou tudo, desde
as primeiras máquinas, implemento, custeio agrícola,
tudo. Sem burocracia, sem complicação. Na Cocred
tem sempre alguém pra conversar com a gente. Bem
dizer, a Cocred é a locomotiva. E a gente, o vagão. ”
Conta Daniel.

E o que é bom tem que ser compartilhado,
por isso Fernanda insistiu para que o marido
também se tornasse um cooperado. “Meu
marido nunca teve conta na cooperativa e
eu falei para ele abrir uma conta lá que iria
gostar”. Ela diz que após colocar no papel
todas as vantagens, ficou evidente que estar na
Cocred trazia muitos benefícios. “No outro dia
ele foi lá e abriu uma conta. E eu tenho certeza
que em outro banco ele não teria o retorno que
ele teve na Cocred. Esse ano ele vai receber as
sobras de novo, assim como no ano passado.
Então ele gostou muito”, conta Fernanda.

“
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FOI NA CRISE QUE ALAVANCAMOS,
COM A AJUDA DA COOPERATIVA.
Daniel Annibal
Cooperado há 33 anos

“Na Cocred, você é atendido na hora. Fora as vantagens
que ela oferece. Sempre que a gente precisou, a
Cocred estava do nosso lado”, complementa o filho
Rafael Maranha Annibal.
Para o filho mais novo, Daniel Annibal, ter apenas
vontade de trabalhar não é suficiente, é preciso de
um apoio financeiro. E a participação da Cocred é
fundamental “para te segurar e dar suporte”, afirma.

UM MODELO DE NEGÓCIO ONDE TODOS GANHAM
NÃO PODE DAR ERRADO
A partir da década de 90, a Cocred iniciou seu
processo de expansão, inaugurando novas agências
pelo interior paulista. Ampliou seus benefícios para
mais cidades além de sua sede em Sertãozinho,
atuando em 2002 em Pitangueiras, Serrana, Pontal,
Cravinhos e Severínia.
Comemorando a marca de 35 anos de atividade,
em 2004, a Cocred se mostrou visionária entre as
cooperativas. Se tornando a primeira a oferecer o
serviço de Internet Banking, inovando sem perder seu
DNA cooperativista. Neste mesmo ano, se consolidou
ainda mais como uma instituição sólida e confiável,
conquistando o primeiro nível de classificação de
riscos, o rating A1. Atualmente, conta com o mais
alto grau de avaliação de risco, o rating A3, que foi
conquistado no ano de 2012, atestando com chave
de ouro, a solidez e confiabilidade da cooperativa.
Na linha do tempo da Cocred, 2018 foi um ano para
entrar para história. Sem nunca ter apresentado
resultados negativos, atingiu pela primeira vez o
montante de R$ 76,6 mi em sobras, um aumento de
39,33% em relação ao exercício de 2017.
Outro resultado alcançado nas vésperas de
comemorar 50 anos, foi o crescimento de 12,03% nos
ativos totais, chegando a marca de R$ 3,2 bi, número
que até hoje, no Brasil, apenas três cooperativas
atingiram.
Esses números refletem anos de muito trabalho
e planejamento, conquistando cooperados e
proporcionando o crescimento da instituição
e das cidades onde a Cocred está inserida. É a
solidificação da Sicoob Cocred como uma das
maiores cooperativas financeiras do país.
“Na realidade, nosso sucesso devese ao trabalho conjunto de uma
grande equipe de profissionais
qualificados, que não medem
esforços para fazer o melhor para
a cooperativa”, afirma Antônio
Cláudio
Rodrigues,
diretor
Administrativo e Financeiro da
Sicoob Cocred.
O sucesso também se deve ao atendimento
diferenciado. Apesar do advento da tecnologia, a
Cocred se mantém fiel aos seus princípios estipulados
muito antes do quinquenário, oferecendo todas
as modernidades que um banco possui, como
internet banking, app, etc., mas ainda primando
por manter proximidade com os cooperados.

“Nosso atendimento é sempre personalizado. Na
cooperativa, chamamos os cooperados pelo nome e
os mesmos não são tratados como um número. Nesta
linha, é isso que pretendemos manter nos próximos
anos: a proximidade com nossos cooperados. Aqui
eles são, e sempre serão, bem-vindos. Afinal, aqui é a
casa deles também”, reforça Rodrigues.

“

HOJE, COM QUASE 500 COLABORADORES
A COCRED É UMA DAS MAIORES
COOPERATIVAS FINANCEIRAS DO BRASIL
E ESTÁ ENTRE AS MAIORES DA AMÉRICA
LATINA.
Cláudio Rodrigues

Diretor Administrativo e Financeiro da Sicoob Cocred

Há 37 anos dentro da instituição, Claudio tem
muito orgulho em fazer parte da história da Cocred.
“Quando ingressei na cooperativa, erámos apenas
em seis funcionários e fazíamos de tudo um pouco.
Hoje, com quase 500 colaboradores a Cocred é uma
das maiores cooperativas financeiras do Brasil e
está entre as maiores da América Latina”, finaliza
Rodrigues.
Para Gabriel Jorge Pascon,
diretor
de
Negócios,
o
sentimento de pertencimento
é motivador. Mais do que fazer
parte de um time que possui
um grande histórico de feitos,
poder contribuir com o desafio
das realizações dos próximos
50 anos, traz um entusiasmo
preponderante.
Edição 33 – JUL/2019 17
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“

NOS TORNAREMOS CADA VEZ MAIS UMA
COOPERATIVA BEM REPRESENTADA, COM
COOPERADOS ATUANTES E EMPENHADOS
NO DIA A DIA.
Gabriel Jorge Pascon
Diretor de Negócios

Para o futuro, Juliano acredita que é necessário
aperfeiçoar o que já é feito, sempre se preparando
para crescer. “Incorporando as áreas, dando estrutura
para elas trabalharem, trazendo profissionais
gabaritados, dando treinamento e desenvolvimento
para nossa equipe de trabalho, que é e sempre foi um
forte da Cocred. Tudo isso, sempre tentando oferecer
o melhor para o cooperado”.
Marcos Roberto Petri, diretor
de Crédito, também cresceu
com a cooperativa. Há 25
anos faz parte do quadro de
funcionários e é mais uma
testemunha do crescimento
da Cocred. “Participar do
crescimento da cooperativa
foi e ainda é uma experiência
muito
gratificante
para
mim”, conta.
Em termos de futuro, Petri visualiza um crescimento
ainda maior, porém enraizados nos princípios
da instituição, “o cooperado Sicoob Cocred pode
contar com uma cooperativa sólida, de muita
credibilidade, administrada por profissionais
qualificados com foco na sua missão que é gerar
soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por
meio do cooperativismo, aos associados e às suas
comunidades”.

Pascon vislumbra um futuro em que o cooperado
assume cada vez mais o protagonismo da
cooperativa, como fruto dos bons resultados da
Cocred. “As pessoas e empresas só participam daquilo
que lhes interessam e onde se sentem motivadas a
participarem. Dentro deste contexto, nos tornaremos
cada vez mais uma cooperativa bem representada,
com cooperados atuantes e empenhados no dia a
dia da cooperativa, como seguidores e defensores
atuantes do seu próprio negócio, com crescimento
exponencial sólido e colhendo bons frutos”.
Juliano dos Santos Bomfim, diretor
de Controles Internos e Riscos,
presenciou a cooperativa tomar
a forma que possui hoje. Há 18
anos trabalhando na instituição,
começou
como
auxiliar
administrativo e pôde crescer
profissionalmente
visualizando
o desenvolvimento da Cocred e
de seus colegas de trabalho. “É
uma satisfação ver as pessoas
crescendo dentro da cooperativa,
que dá oportunidade e chances
para todos”, conta.
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50 ANOS LANÇANDO SEMENTES
DE PARCERIA E COOPERATIVISMO
1969 - Grupo de 106 produtores rurais de
Sertãozinho e região fundam a cooperativa.
1975 - Começa a fornecer talões de cheques e
abrir contas correntes.
1989 - Filiação à Central COCECRER (hoje,
Sicoob SP).
1997 - Início do processo de expansão com
a abertura de sua primeira agência fora de
Sertãozinho.
1997 - Criação do Bancoob e ampliação do
portfólio de produtos.
2003 - Filiação ao Sicoob - Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil, garantindo
mais facilidades os seus associados.
2004 - Com 35 anos, a cooperativa lança seu
site e torna-se a primeira cooperativa de
crédito rural do Brasil a oferecer o serviço de
Internet Banking.
2007 - Incorporação da cooperativa Sicoob
Credipauli e, com ela, as agências de Marília
e região.
2009 - Incorporação da cooperativa Sicredi
Alta Mogiana e suas agências localizadas em
Sertãozinho e Franca.
2010 - Implementação da estrutura de
Governança Cooperativa, tornando-se a
primeira cooperativa de crédito a aderir este
modelo de gestão.
2010 - Torna-se a primeira cooperativa de
crédito do Brasil a lançar a LCA - Letra de
Crédito do Agronegócio.
2011 - Ampliação das condições de admissão
do quadro de associados, passando a aderir
profissionais da área da saúde e pequenos e
microempresários.
2012 - Conquista do mais alto grau de avaliação
de risco, o Rating A3.

Selo comemorativo
dos 50 anos da Cocred

2016 - Lançamento do programa Cocred
Coopera, com ações de cunho social, cultural
e esportivo.
Leia o QR Code para
saber mais sobre a
história da Cocred.

2018 - Prestes a completar meio século de
existência, apresenta o maior resultado de
sua história.
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memória com inteligência. Neste caso, para usar
com inteligência depende de você dominar técnicas
de memorização”.

lembrando que precisa fazer um favor para ela. Essa
etiqueta mental ajuda você a lembrar de tarefas do
dia a dia.

A técnica de memorização não é uma novidade, é
utilizada desde a época em que o ser humano não
tinha onde escrever. Na Grécia antiga, os gregos
utilizavam os chamados métodos mneumônicos,
que são práticas feitas para expandir a capacidade
de memorização no cotidiano.

3 - Faça uma pergunta
Pergunte sempre, como um mantra, o que eu posso
fazer para lembrar? O que eu posso fazer para
lembrar do texto, do nome, do compromisso, da
tarefa? Ao fazer uma pergunta você coloca o seu
cérebro para funcionar e busca uma resposta. Essa
resposta que você busca provavelmente será uma
superestimulação ou vai gerar uma superestimulação
da sua memória.

ALVES FOI O PRIMEIRO BRASILEIRO
;) RENATO
A SER RECONHECIDO COM O TÍTULO DE
MELHOR MEMÓRIA DO BRASIL EM 2006,
PELO GUINNESS BOOK DOS RECORDES
NACIONAIS.

PROBLEMAS
com a memória?

Com treino e exercícios é possível deixar a sua mente mais forte

E

squecer alguma coisa, todo mundo esquece.
Não importa a idade, é aceitável que ocorra
um deslize ou outro de vez em quando. Quem
nunca memorizou uma tarefa e assim que levantou
para fazer já tinha esquecido?
O esquecimento imediato é um fenômeno
absolutamente normal e comum, diversos fatores,
como o excesso de informações, excesso de estímulos
mentais e falta de sono podem interferir na saúde da
nossa memória. Alguns estudiosos sugerem que até o
ato de passar por uma porta pode ser a causa dessas
falhas. Mas o ideal, para garantir uma memória de
elefante, é investir na prevenção, ou melhor, deixar
o cérebro ativo.
Renato Alves, estudou Ciências Cognitivas e
Filosofia da mente pela Unesp, se tornando
pesquisador cognitivo nas áreas de aprendizagem,
concentração e memória. Em 2006, se tornou
o primeiro brasileiro a ser reconhecido com o
título de Melhor Memória do Brasil, pelo Guinness
20 Edição 33 – JUL/2019

Book dos recordes nacionais. Possui um método
de memorização patenteado, apresentado em
seus livros, cursos, seminários, workshops e
treinamentos que ministra por todo o país.
O recordista, que também é cooperado Sicoob
Cocred, conta que nem sempre teve a memória
boa. “Na verdade, no passado eu achava que era
muito deficitária, porque eu tinha até provas disso.
Eu assistia uma aula, por exemplo, e terminada a
aula não conseguia me lembrar de muita coisa.
Lia livros, textos, apostilas para faculdade e não
conseguia entender, não conseguia me concentrar”,
conta Renato.
Tudo mudou quando começou a estudar sobre
memorização e passou a praticar os métodos.
“Comecei a perceber que aquilo que eu achava que
era uma memória ruim, na verdade era uma falta
de habilidade em usar a própria memória. Ou seja,
existe uma diferença entre usar a memória, que
todo mundo usa normalmente o dia inteiro, e usar

O profissional explica que a memória e a memorização
são um processo ativo e não passivo. “Se você quer
lembrar de um nome, de um endereço, de uma
tarefa que você precisa fazer, tem que provocar essa
estimulação na sua memória e assim você consegue”,
afirma.

4 - Faça uma associação
Associe ao nome da pessoa um objeto ou uma cor,
crie uma paleta de cores mental. Por exemplo, eu
conheci agora o Antônio, penso na letra A - de Antônio
- e de amarelo, então imagine o Antônio totalmente
amarelo. Esse aqui é o Pedro, o P me lembra cor de
pêssego, aí você imagina o Pedro totalmente pintado
na cor pêssego. Conheci a Lara, a Lara – laranja. E ao
criar essa paleta de cores mentais você acaba tendo
mais facilidade para lembrar.

Segundo o especialista, para uma memorização
eficaz é necessário uma superestimulação. Como
a nossa memória está sendo estimulada o tempo
todo, desde o momento em que abrimos os olhos,
o processo de memorização precisa de uma
superestimulação para fazer com que a memória
fique gravada por mais tempo.
SEPARAMOS, JUNTO COM O RENATO, QUATRO
DICAS PARA AUMENTAR SUA PERFORMANCE
MENTAL.
1 - Crie uma fotografia mental
Crie uma fotografia mental da pessoa que você está
conhecendo. Então, quando você estiver diante de
alguém, olhe para o rosto dela com curiosidade,
cuide dos detalhes e visualize mentalmente o rosto
dela. Dessa forma, quando você terminar o dia, você
consegue fazer um flashback lembrando das pessoas
que você conheceu, dos lugares que você visitou
como se estivesse olhando um álbum de fotos.
2 - Trabalhe com etiquetas mentais
A etiqueta mental serve para você lembrar de tarefas
e compromissos. Por exemplo, se alguém pedir para
você fazer um favor, imagine uma etiqueta colada na
testa dessa pessoa com o pedido dela escrito. Então,
por exemplo, se a Maria pediu para você enviar um
e-mail, imagine no rosto da Maria uma etiqueta com
o escrito “e-mail”. E aí, toda vez que você pensar na
Maria ou encontrar a Maria na empresa, você acaba

Renato Alves
Recorde estabelecido: memorização de 110
dígitos em 4 minutos e também sequência
de 110 palavras em 4 minutos.
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avanço em relação às micro e pequenas empresas,
dado o ativismo nesse setor das cooperativas ao
redor do mundo.

e cooperar mais entre os sistemas cooperativos
(intercooperar!). É a senha, na variável custos, para
que alcancemos níveis razoáveis de eficiência.

Cocred Mais |O cooperativismo financeiro possui um
histórico crescente no mercado bancário. Espera-se
que este crescimento continue a longo prazo?

Cocred Mais | Na sua visão e de acordo com a sua
experiência, quais são os principais problemas
enfrentados por instituições financeiras cooperativas
e quais seriam as soluções para saná-los?

Ênio Meinen | Não há nenhuma variável adversa
que possa implicar influxo nessa trajetória virtuosa.
Mesmo em períodos de crise, especialmente neste
que está em curso, as cooperativas têm mostrado
forte resiliência e fôlego para ampliar a sua
participação no mercado. Portanto, a convicção é de
que continuem crescendo.
Cocred Mais | Na última década, na sua visão, quais
foram as maiores conquistas do cooperativismo
financeiro para o Brasil?

Ênio Meinen

Diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil

COOPERATIVISMO

financeiro, cooperar para crescer
Atuando há mais de 30 anos no cooperativismo financeiro, Ênio
Meinen é diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil
(Bancoob), advogado, pós-graduado em direito (FGV/RJ) e em gestão
estratégica de pessoas (UFRGS), e autor/coautor de vários artigos e
livros sobre cooperativismo financeiro

O

cooperativismo financeiro vem conquistando
seu espaço no mercado brasileiro. São mais
de 10 milhões de associados sendo 4,4
milhões pertencentes ao Sistema de Cooperativas
de Crédito do Brasil - Sicoob, o qual a Cocred está
inserida. A Sicoob Cocred, não tem ficado para trás,
cresceu mais de 260% nos últimos 10 anos, tomando
o 2º lugar entre as maiores cooperativas dentro do
Sicoob e se colocando como 3ª maior do Brasil.
Com um papel importante para fortalecer esse
cenário de prosperidade, o Banco Cooperativo
do Brasil S.A. – Bancoob, atua como agente
facilitador às cooperativas, elevando ao máximo
as oportunidades de competitividade de produtos
e serviços financeiros. Pensando nisso, a Cocred
Mais entrevistou Ênio Meinen, diretor de operações
do Bancoob, para consolidar um panorama sobre o
atual crescimento do cooperativismo financeiro.
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Cocred Mais | O cooperativismo financeiro
praticamente nasceu do Agronegócio. Hoje, existe
algum outro setor que também chega a ser referência
nas cooperativas financeiras, tanto quanto o Agro?
Ênio Meinen | Além do Agro, âmbito do qual o estoque
de crédito das cooperativas alcança 13% do volume
total, o setor cooperativo tem grande protagonismo
no crédito não consignado (respondem por algo
como 17% do volume emprestado) e no crédito para
micro e pequenas empresas, cujo share já ultrapassa
os 10%.
Cocred Mais | Quais são os setores mais
representativos para o segmento? Você acredita que
ainda há mercados inexplorados?
Ênio Meinen | Creio que sejam mesmo esses três: Agro,
pessoa física e o pequeno negócio. Acredito muito no

Ênio Meinen | Gostaria de voltar um pouco mais,
para o início deste Século. Assim podemos incluir a
maior de todas as conquistas no campo institucional,
que é a Lei Complementar 130, de 2009, sem dúvida
a lei mais incentivadora do mundo em relação ao
cooperativismo financeiro. Avançamos muito em
produtos e serviços, a tal ponto de atingirmos a
plenitude de portfólio (tanto para pessoas físicas como
para pessoas jurídicas). Também logramos constituir
o fundo garantidor do cooperativismo financeiro,
que nos coloca em igualdade de condições com os
bancos em geral. Por fim, tivemos uma evolução
considerável na governança e na (boa) percepção da
sociedade, está fortemente influenciada pela mídia
generosa dedicada ao movimento.
Cocred Mais |Se tivermos outra grande crise, é
possível afirmar que o cooperativismo financeiro se
manterá estável no mercado?
Ênio Meinen | Não há dúvida! Em intervalos adversos
não só resistimos, como crescemos. É nesses ínterins
que mais ganhamos mercado.
Cocred Mais | A nova Agenda BC# pode pressionar
uma queda nos juros bancários para aumentar a
competitividade entre os bancos convencionais e as
cooperativas financeiras. Como o nosso setor tende a
reagir neste cenário para continuar desempenhando
seu papel?
Ênio Meinen | Para que sejamos uma força real a fazer
diferença e ajudar efetivamente na regulação do
mercado (para a promoção da democracia e justiça
financeiras), precisamos melhorar a nossa escala,
tanto associativa como operacional. Além disso, há
que se fazer um verdadeiro “desmonte” de estruturas
paralelas nos vários níveis dos arranjos sistêmicos,

Ênio Meinen | O grande problema é que muitos
de nós ainda pensamos mais em nossos objetivos
pessoais e menos no empreendimento como um
todo. Na dicção do ministro Roberto Rodrigues, isso
se chama “chuperativismo”. Precisamos cooperar
mais entre as nossas entidades, incluindo os vários
ramos cooperativos. Temos de profissionalizar
nossas lideranças e o corpo executivo e nos dedicar
(servir) mais e mais à causa. Por fim, as estruturas
cooperativas como um todo requerem uma
otimização: menos entidades, mais força!
Cocred Mais | Qual é a sua avaliação do
cooperativismo financeiro brasileiro, comparado aos
demais países?
Ênio Meinen | Embora seja por aqui que mais
crescemos hoje, estamos ainda bem no início. Temos
de multiplicar várias vezes a nossa fatia de mercado,
para alcançar, por exemplo, a expressividade
europeia e norte-americana. Mas o bom é que ainda
somos jovens e aprendemos muito com os que nos
antecederam. Estamos no caminho.
Cocred Mais | Você acredita que a falta de
entendimento das pessoas sobre o cooperativismo
é um empecilho para o crescimento ainda maior do
setor?
Ênio Meinen | Sim, acredito nisso. Precisamos
qualificar a nossa comunicação com a sociedade,
construindo narrativas fiéis a nossa causa, tocando
os corações e as mentes.
Cocred Mais | Qual seria a melhor diretriz para
driblar os preconceitos que a falta de conhecimento
pode trazer?
Ênio Meinen | Simples! Basta falar quem somos de
verdade e tornar ostensiva a diferença que fazemos
para as pessoas e as comunidades. Somos promotores
da justiça e da democracia financeiras. O propósito –
que todos procuram – está em nós!
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estratégico de expansão de novas praças pautado no
crescimento orgânico e sólido da Cocred”, conta.

SICOOB COCRED
inaugura nova agência
em Monte Alto

31ª agência, chega para consolidar o crescimento da cooperativa

A nova agência chega para oferecer uma carteira
de grandes oportunidades de negócio aos
moradores da região e à cooperativa. Para Gabriel
a Cocred vai atuar junto ao cooperado oferecendo
atendimento de qualidade. “Assessorando-os com
fundamentos e ferramentas necessárias para
os desafios cotidianos, e consequentemente,
viabilizando tomadas de decisões mais assertivas
objetivando o crescimento e desenvolvimento de
todos nossos cooperados”.
Equipe Cocred Monte Alto

MAPA DAS AGÊNCIAS DA COCRED NO
ESTADO DE SÃO PAULO
COCRED MONTE ALTO
Rua Nhonho do Livramento, 1503 - Centro
Horário de atendimento:
De segunda à sexta-feira das 8h30 às 15h.

Fachada Monte Alto

A

Sicoob Cocred inaugurou no dia 17 de
junho, sua mais nova agência em Monte
Alto. A solenidade reuniu representantes
da cooperativa, convidados e autoridades locais.
Os mais de 50 mil habitantes da “Cidade Sonho”
estão convidados a fazer parte de uma das maiores
cooperativas do Brasil.

todos ganham e também são donos, trabalhando
para investir e alavancar ainda mais a cidade-berço
dos Jogos Abertos do Interior e referência nacional
em paleontologia. A solenidade foi finalizada com
um coquetel para todos os convidados.

A nova agência, que foi projetada com modernidade
para proporcionar conforto aos seus cooperados,
está localizada no centro da cidade, na Rua Nhonhô
do Livramento, 1.503. Conta com 723m² para atender
os associados com a proximidade que a Cocred
oferece onde está presente.

Monte Alto se destaca pela riqueza cultural e de seus
indicadores de desenvolvimento, sendo uma conquista
importante para a Sicoob Cocred. A cidade é a casa da
31ª agência da cooperativa e oferece uma carteira de
grandes oportunidades de negócio aos moradores da
região e à cooperativa.

Para Carlos Alberto Ferreira, gerente da agência
de Monte Alto, sucesso só se conquista com muito
trabalho e prestando um ótimo atendimento.
“Pensando nisso, nós da Cocred, tomamos muito
cuidado na escolha de nossa equipe”. Os escolhidos
para integrar o time de atendimento são muito
capacitados e acumulam anos de experiência em
instituições financeiras, afirma o gerente.

Gabriel Jorge Pascon, diretor
de Negócios, ressalta a
escolha de Monte Alto para
ser a casa da 31ª agência
da cooperativa. Para ele, a
cidade possui grande força no
agronegócio e suas atividades
econômicas, assim como seu
vigoroso comércio regional
como polo turístico. “Nossa
presença em Monte Alto
está dentro do planejamento

A chegada da Cocred proporciona aos montealtenses tudo que um banco tem, porém com as
vantagens de uma cooperativa: um sistema em que
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

VIRADOURO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Mamma Mia and Disco Dance

O Circuito Cultural Sicoob Cocred começou
em 2016 e já percorreu 16 cidades, levando
para mais de 9,5 mil espectadores um total
de 20 espetáculos. Tudo isso beneficiando
21 entidades com a quantia de mais de 13
toneladas de alimentos.

recebe Circuito
Cultural Sicoob
Cocred

Para Gabriel Jorge
Pascon,
diretor
de
negócios
da
Sicoob Cocred, o
Circuito
Cultural
vem de encontro
com a estratégia da
cooperativa em levar
qualidade de vida,
desenvolvimento
e
solidariedade
nas
comunidades em que está inserida. Gabriel
reforça que o ato de trocar cultura em prol
da solidariedade vai de encontro também ao
DNA do sistema cooperativista. “Assistir à peça
e ao mesmo tempo poder doar alimentos é a
essência do cooperativismo”, explica Pascon.

Espetáculo “Mamma Mia and
Disco Dance” diverte plateia
com grandes sucessos

O

Circuito Cultural esteve pela primeira vez
em Viradouro com uma atração inédita, o
espetáculo “Mamma Mia and Disco Dance”.
Apresentado pela Cia. Minaz, o show prestigiou o
recém-inaugurado Teatro Municipal e lotou a casa.
Estiveram presentes aproximadamente 190 pessoas,
dançando e se divertindo ao som de canções do
grupo sueco ABBA, como “Mamma Mia”, “Dancing
Queen” e grandes sucessos da Era Disco, como “It’s
Raining Man”, “I Will Survive” e “Macho Man”.

PESSOAS, DANÇANDO E SE DIVERTINDO
;) 190
AO SOM DE CANÇÕES DO GRUPO SUECO
ABBA, COMO “MAMMA MIA”, “DANCING
QUEEN” E GRANDES SUCESSOS DA ERA
DISCO, COMO “IT’S RAINING MAN”, “I WILL
SURVIVE” E “MACHO MAN”.

Circuito Cultural - Sertãozinho

Plateia de Viradouro

Circuito Cultural - Bastos

A plateia não só alimentou a alma com cultura, como
também contribuiu com o ingresso solidário, doando
alimentos não perecíveis para a alimentação do
Hospital Vicente de Paula. A instituição escolhida, foi
beneficiada com cerca de 240 quilos de alimentos.
Denise Cusinato exalta a ação e acredita que essa
dinâmica é muito completa e importante. “A cultura
ela faz com que a cidade cresça. E fazer isso em
conjunto com a doação de alimentos, fazendo com
que a pessoa trabalhe em conjunto, ela faz uma ação
solidária e ao mesmo tempo ela cresce culturalmente.
Eu acho maravilhoso essa dinâmica”, conta Denise.
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O espetáculo foi encerrado entre aplausos e pedidos
de bis, sendo nítido o contentamento da plateia. Para
o cooperado José Tortorelli Júnior, a apresentação foi
maravilhosa. Quando questionado sobre o Circuito
Cultural, não poupou elogios, “eu acho que trazer
cultura e entretenimento para Viradouro é uma
iniciativa maravilhosa. Eu adorei! Acho que estão de
parabéns”, afirma o cooperado.

Circuito Cultural - Morro Agudo

Circuito Cultural - Tupã
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

NOVA LEI GERAL

de Proteção de Dados (LGPD)
e seus impactos no dia a dia
Rogério Coutinho - Especialista em Proteção de Dados
e Segurança da Informação

AS EMPRESAS TERÃO ATÉ AGOSTO DE
;) 2020
PARA SE ADEQUAREM, ESTANDO

SUJEITAS A SANÇÕES PELA ANPD, QUE
EM CASOS EXTREMOS PENALIZARÁ
AS INFRATORAS COM MULTAS DE
2% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DO
GRUPO ECONÔMICO, LIMITADO A R$ 50
MILHÕES DE REAIS POR INFRAÇÃO.

V

fomentar campanhas diversas para conscientizar
tanto as empresas, para implementação de melhores
práticas no tratamento de dados pessoais, quanto o
cidadão, para conhecer as novas regras e ajudar na
fiscalização, já que ele também poderá acionar a
agência e formalizar uma reclamação.

ocê já percebeu que estamos sendo
“convidados” a fornecer nossos dados
pessoais em quase todos os lugares que
vamos? Faça uma experiência. Tente fazer uma lista
de quais locais você já realizou cadastro em sua
vida. Certamente terá dificuldade pois deve ser um
número muito grande de estabelecimentos.

As empresas terão até agosto de 2020 para se
adequarem, estando sujeitas a sanções pela ANPD,
que em casos extremos penalizará as infratoras
com multas de 2% do faturamento líquido do grupo
econômico, limitado a R$ 50 milhões de reais por
infração.

Nossos dados pessoais estão totalmente espalhados
pelo mundo. Com o dia a dia das pessoas, cada vez
mais digital, os aplicativos e sites também coletam
intensamente nossos dados: que hora e de onde
acessamos, quanto tempo ficamos em cada página,
onde clicamos.

É claro que o valor das multas é um grande motivador
para as empresas se adequarem às novas regras,
mas as empresas mais modernas e em constante
inovação, estarão buscando a conformidade com a
Lei por entenderem que a Ética Corporativa é um
caminho sem volta, e que a LGPD estabelece na sua
essência a máxima de “fazer com o dado do outro,
aquilo que gostaria que fizessem com o seu dado”.
Essas práticas certamente irão fortalecer a marca e a
reputação das empresas que assim o fizerem!

Basta fazer uma consulta no Google sobre um produto
qualquer, e a partir daí qualquer site que você entrar
aparece propaganda do fabricante, evidenciando
que nossos dados estão sendo coletados e tratados
em benefício das empresas.
Dentro desse contexto é que surgiu a LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados), aprovada em meados de
2018 e com entrada em vigor prevista para agosto
de 2020, que deve gerar um impacto muito grande
em todas as empresas. Ela estabelece regras rígidas
para as empresas poderem tratar, coletar, processar,
armazenar e enviar dados pessoais.
A nova lei define como dado pessoal qualquer
informação que identifique um indivíduo, ou o torne
identificável. Dessa forma, não apenas nome, RG, CPF
são dados pessoais, mas também se tornam, placa
de carro, um cargo em uma empresa, um código de
matrícula em uma associação ou escola, etc.
O mercado atual está fundamentado em um modelo
de coleta máxima de dados pessoais, e passará agora
a ser obrigado por lei a coletar o mínimo necessário
e adequado para realizar a atividade que se busca.
A LGPD traz como obrigação legal que a empresa
no momento de coletar dados pessoais tenha
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Seus dados

transparência, informando o porquê da coleta, onde
vai usar esse dado e para quem vai compartilhar.
E quais serão as mudanças para o dia a dia? Serão
muitas. Os sites deverão implementar mecanismos
simples e claros para que o internauta tenha ciência
de qual dado está sendo coletado. Um exemplo
são os cookies em sites. Geralmente em algumas
páginas, podemos observar os pop-ups pedindo
autorização para coletar os Cookies (dados sobre
nossa navegação no site que ficam armazenados
para direcionar ações, principalmente de marketing).
Todo titular (dono do dado) terá o direito de pedir
a qualquer empresa quais dados pessoais ela possui

dele, pedir para corrigir dados desatualizados, entre
várias outras coisas. Informativos com Políticas de
Privacidade também devem passar a ser comuns,
com o objetivo de esclarecer e formalizar as regras
no uso dos dados pessoais.
Tudo aponta que a LGPD causará um impacto no
mercado como um todo, similar ao que o Código
de Defesa do Consumidor trouxe no passado. Basta
observarmos que em qualquer loja que entramos
tem um Código de Defesa à disposição.
A LGPD trouxe também a criação de um órgão para
fiscalizar o cumprimento da Lei. A ANPD (Agência
Nacional de Proteção de Dados). Órgão que deverá

Resumindo, nós como cidadãos e titulares de dados
pessoais teremos muitos benefícios com a nova lei
e as empresas terão uma grande oportunidade de
fortalecer a Ética Corporativa através do uso adequado,
transparente e seguro dos dados de terceiros.

Rogério Coutinho

Especialista em Proteção
de Dados e Segurança da
Informação
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FINANÇAS
orçamento pessoal ou familiar dará conhecimento
e controle das finanças. Assim, evitará ser ‘pego’ de
surpresa. ”
Em tempos de aperto qualquer mudança pode gerar
resultados. Por isso, separamos algumas dicas para
se organizar financeiramente e não se afogar num
mar de contas.
• Ter um orçamento pessoal ou familiar. É muito
importante saber todos os gastos mensais que estão
comprometidos com a renda;
• Classifique seus gastos em grupos: educação, laser,
veículo, alimentação, etc. Assim, terá uma melhor
visão de onde está indo o seu dinheiro. Uma planilha
no Excel é indicada para este controle;
• Tenha disciplina. O sucesso do seu orçamento está
ligado diretamente à disciplina que for dispensada a
ele;
• A sugestão é fazer lançamentos semanais dos
gastos na planilha para monitorar a sua posição
financeira.

“

COMO ESTÃO

O

De acordo com dados divulgados pela Serasa
Experian, 40,4% da população adulta do país
encontra-se com dívidas atrasadas e CPF negativado,
alcançando o número de 63,2 milhões de pessoas
inadimplentes no mês de abril deste ano. Quantidade
recorde, pois são 2 milhões de pessoas a mais em
relação ao mesmo período do ano passado.
Para o administrador Ariovaldo da Costa Botelho
Júnior, a cultura do brasileiro é o principal fator que
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O primeiro passo para
quem está endividado é
organizar suas rendas e
suas despesas, ou seja,
saber quanto é a sua
renda líquida e quais foram os seus gastos
nos últimos meses. Isto ajuda a calcular o
valor da sua dívida, seus respectivos juros
e credores, além de dar uma noção do
quanto será necessário economizar para o
pagamento de sua dívida.
Isto feito, é fundamental fazer uma análise
nos gastos para identificar aqueles que são
necessários e quais são supérfluos, afim
de reconhecer quais gastos são realmente
necessários e quais podem ser cortados.
É importante dar prioridade ao pagamento
das dívidas mais altas ou que possuem taxas
de juros mais elevadas como por exemplo,
cheque especial e cartão de crédito. Uma boa
dica para pagar estas dívidas com juros mais
elevados, é procurar trocá-las por empréstimos
com juros mais baixos, como por exemplo o
empréstimo consignado.

o leva ao endividamento. “Raramente é feita uma
reserva financeira com parcial da renda mensal
obtida”, afirma.

Outra opção seria até mesmo procurar a
instituição credora para negociar suas dívidas.
Muitas instituições concedem descontos
consideráveis para o pagamento à vista. Após
quitar as dívidas do cheque especial e do
cartão de crédito, procure fazer uso desses
recursos no caso de emergência e, se possível,
procure não os utilizar.

Um mau hábito presente na rotina dos consumidores
durante o processo de compra seria a aquisição
de bens a prazo, considerando apenas o valor da
parcela. “Se a parcela couber no orçamento, a
compra está sacramentada. Assim, com as receitas
atuais, o brasileiro sempre está pagando contas do
passado, ” reitera.

Também é importante evitar realizar
pagamentos com muitas parcelas pois isto
passa a impressão de que não se está gastando
dinheiro, porém, na verdade, a soma de todas
as parcelas compromete grande parte do seu
orçamento mensal. Assim, se possível, fazer os
pagamentos à vista pode ser uma boa opção.

Para quem realizou essa análise financeira e se
deparou com um cenário negativo é muito importante
buscar a reestruturação do orçamento pessoal
ou familiar. Ariovaldo afirma que a organização é
fundamental para a saúde financeira da pessoa, “o

Por fim, é muito importante entender o que
aconteceu para se chegar ao ponto de se
endividar excessivamente para, desta forma,
evitar tal situação novamente.

suas finanças?

segundo semestre de 2019 está a todo
vapor! É um excelente momento para
rever as metas feitas durante a virada de
ano e analisar as finanças. Mas, neste momento de
reflexão, nem todo mundo vai se deparar com um
cenário financeiro saudável.

SE A PARCELA COUBER
NO ORÇAMENTO,
A COMPRA ESTÁ
SACRAMENTADA. ASSIM,
COM AS RECEITAS ATUAIS,
O BRASILEIRO SEMPRE
ESTÁ PAGANDO CONTAS
DO PASSADO.
Ariovaldo da Costa
Botelho Júnior

PALAVRA DO ESPECIALISTA
ME ENDIVIDEI E AGORA? VALE A PENA
FAZER UM EMPRÉSTIMO PARA PEGAR
OUTRO?
Marcos Roberto Petri,
diretor de Crédito

Administrador

Edição 33 – JUL/2019 33

CONSÓRCIO

CONSÓRCIO
No consórcio, se contribui com uma taxa
administrativa, que pode chegar até 25% do valor
total, tendo o Banco Central do Brasil (BCB) como
responsável pela regulamentação e fiscalização dos
consórcios.
• O consórcio pode auxiliar a criar o hábito de poupar.
Aos poupadores mais indisciplinados, se torna um
exercício que estimula a economia de dinheiro;
• Possui flexibilidade. O prazo e o valor de pagamento
se adéquam ao perfil e as possibilidades do investidor;
• Poder de negociação de compra. Apesar de se
parcelar o valor, o produto pode ser pago à vista, o
que traz ao consumidor poder de negociação durante
a compra;

CONSÓRCIO

Um planejamento para poupar
COMO FUNCIONA?

P

odemos pensar no consórcio como uma
maneira de poupar em grupo. Ele é baseado
na união de pessoas (físicas ou jurídicas) que
contribuem periodicamente para a formação de uma
“poupança comum”. Para ter acesso a poupança,
também chamada de “fundo comum”, é necessário
ser contemplado por meio de sorteio ou lance.
Todo mês, são sorteados um ou mais participantes
para serem contemplados com o valor total do
crédito contratado. Independente da quantidade de
prestações pagas, o participante pode ser sorteado
desde o primeiro mês até o último do grupo, logo,
não é possível prever a data de contemplação.
Uma forma de antecipar a contemplação é dando
lances, o consorciado pode ofertar um valor, que
será abatido no saldo devedor. Porém não é possível
garantir que o lance dado será contemplado, pois
depende dos outros lances sugeridos. As regras de
oferta e apuração são variáveis conforme o grupo
e contrato de adesão, podendo ser do maior lance
dado e havendo também critérios de desempate.
Após a contemplação, é possível adquirir qualquer
tipo de bens materiais e serviços, variando conforme
o consórcio contratado. Uma vez contemplado, o
consorciado recebe sua carta de crédito e está livre
para finalizar a aquisição do que programou para
este dinheiro.
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QUANDO É INDICADO COMPRAR?
Para o consultor de produtos da
Sicoob Cocred, Egidio Gueraldi,
para se tirar o melhor do
consórcio é preciso vê-lo como
um planejamento, evitando
ter urgência para utilização
do crédito. Já que quanto mais
rápido se quiser a contemplação,
mais é preciso desembolsar para
ofertar o lance.
A situação ideal para compra de um consórcio é
quando se possui tempo para poupar. “Por exemplo,
você acabou de tirar um carro zero, essa é a hora de
você adquirir um consórcio. Porque quando chegar
a hora de trocar esse carro, você já terminou de
pagar seu consócio e estará contemplado”, explica
o consultor.
QUAIS SÃO AS VANTAGENS?
O consórcio como investimento traz muitas
vantagens, mas a mais atrativa é não pagar juros.
Gueraldi compara um consórcio e um financiamento
imobiliário para explicar as vantagens, “por exemplo,
um imóvel no valor de R$ 100 mil, considerando
o melhor dos mundos com uma taxa de juros bem
subsidiada e baixa, o cliente, paga por 2 casas e meia
com o valor dos juros. Já com o consórcio ele paga
o valor da casa mais a taxa administrativa. Você não
vai pagar juros, essa é a grande vantagem”, explica.

NOSSOS CONSÓRCIOS
Com os consórcios da Cocred é possível
adquirir Veículos, Imóveis e Pesados com a
menor taxa de administração do mercado,
investindo pouco a cada mês e sem juros.
Para quem precisa de um meio de
transporte novo, as vantagens que o
Consórcio de Veículos oferece não deixam
ninguém andar a pé. São até 84 meses,
para sair de carro novo.

• Quanto maior o lance, maior a chance de ser
contemplado e antecipar a compra;
• Como todo contrato, o consórcio possui um
processo burocrático a ser cumprido, entretanto é
mais simples do que a papelada exigida para um
financiamento.
Fernando Sasso pesquisou
bastante antes de encarar
um consórcio imobiliário.
Escolheu a Cocred pois além
de ser correntista, ao pesquisar
no mercado, as taxas que
encontrou na cooperativa
eram as melhores. “Escolhi
fazer um consórcio porque eu
já havia programado a aquisição de um imóvel”. Com
o consórcio o cooperado conseguiu se preparar para
realizar a compra e afirma que como planejamento, o
consórcio foi muito melhor do que um financiamento.

Com o Consórcio de Imóveis, é possível
financiar um imóvel comercial ou
residencial, com parcelas acessíveis e com
até 20 anos para pagar.

FIQUE ATENTO
Itens aos quais você deve estar atento ao ler
o contrato:
• Garantias que você deverá apresentar
para utilizar o crédito ao ser contemplado;
• Regras de contemplação por sorteio
e lance e forma de antecipação
de pagamento de prestações;
• Critérios de atualização do crédito.

Já o Consórcio de Pesados, possibilita
a aquisição de carreta, caminhão ou
maquinário e implementos agrícolas em
até 144 meses sem juros.
Procure seu gerente de conta para mais
informações.
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CLASSIFICADOS
município de Ribeirão Preto/SP.
Imóvel Urbano sob Lote nº 08, da quadra “J” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Rubens Antônio Bighetti, contendo
764,26 m² - matrícula n° 70.985, na cidade de
Sertãozinho/SP.
Imóvel Urbano sob Lote nº 09, da quadra “J” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Bartolomeu Sala, contendo 739,42m²
- matrícula n° 70.986, na cidade de Sertãozinho/SP.
Imóvel Urbano sob Lote nº 10, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Pedro Cancian, contendo 504 m²
- matrícula n° 70.973, na cidade de Sertãozinho/SP.

CLASSIFICADOS

Grandes oportunidades
a um clique de você
Acesse sicoobcocred.com.br/classificados e conheça
os bens disponíveis em nossa Seção de Classificados
IMÓVEIS RURAIS

TERRENOS

Imóvel Rural denominado Sítio Dois Irmãos com
área de 29,0787 hectares, localizado no município de
Tarabai/SP (24.002,79 m²).

Terreno Urbano, Lote 4, quadra 24, 1.430,15 m².
Loteamento denominado Parque das Oliveiras I, no
município de Ribeirão Preto/SP.

Imóvel Rural, com área de 166,6666 hectares,
registrado na comarca de Nova Monte Verde/MT.

Terreno Urbano, Lote 5, quadra 24, 1.482,48 m².
Loteamento denominado Parque das Oliveiras I, no
município de Ribeirão Preto/SP.

Imóvel Rural, com área de 166,6667 hectares,
registrado na comarca de Nova Monte Verde/MT.
Imóvel Rural, com área de 166,6667 hectares,
registrado na comarca de Nova Monte Verde/MT.
Imóvel Rural denominado Fazenda “Água Limpa”,
matrícula nº 2.987, com área de 20,57 hectares, e
Fazenda “Água Limpa da Ponte Nova”, matrícula nº
3.738, com área de 16,738334 hectares, localizado no
município de Nhandeara/SP.
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Lotes de Terreno, Lote 6, quadra 24, 1.500,00 m².
Loteamento denominado Parque das Oliveiras I, no
município de Ribeirão Preto/SP.

Imóvel Urbano sob Lote nº 11, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Pedro Cancian, contendo 504 m²
- matrícula n° 70.974, na cidade de Sertãozinho/SP.
Imóvel Urbano sob Lote nº 04, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Dois, contendo 504 m² - matrícula
n° 70.967, na cidade de Sertãozinho/SP.
Imóvel Urbano sob Lote nº 05, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Dois, contendo 504 m² - matrícula
n°70.968 na cidade de Sertãozinho/SP.
1 Lote de terreno localizado no Jardim Montecarlo
com 24.002,79 m² no município de Sertãozinho/SP.

IMÓVEIS URBANOS
Imóvel Urbano, sendo um sobrado na frente e um
barracão no fundo. Área do terreno: 202,12 m², área
construída: 312,53 m², localizado no município de
Santa Rosa de Viterbo/SP.

Conjunto Residencial Primavera, avenida Paris, nº
707, no município de Ribeirão Preto/SP.
Um imóvel residencial com área construída de 276,77
m² e terreno de 600,00 m², localizado na Rua Santo
Elias, nº 111, bairro Jardim Nova Roma, no município
de Santa Rosa de Viterbo/SP, matrículas nº 6.313 e
6.314.
Imóvel comercial localizado sob matrículas n° 5050
– 5055 – 5057 na rua Cônego Peregrino, nº 1.375,
com saída na Coronel João Vilela no município de
Patrocínio Paulista/SP.
Imóvel residencial e comercial sob as matriculas n°
10.047, 10.947, 10.709, localizado na rua Luiz Carlos
Tocalino n° 470, 460, 450 – Bairro Residencial Nova
Viradouro, no município de Viradouro/SP.

DIVERSOS
Redutor de velocidade, redução de 1 x 4, capacidade
de 500 CV, cor azul, marca Falk.

VAMOS FECHAR
NEGÓCIOS?
Se tem interesse em algum dos itens
colocados à venda, é só ligar ou
mandar um e-mail que a gente te
passa mais informações!
(16) 2105-3800
patrimonio@sicoobcocred.com.br

Imóvel Urbano comercial no 23º Andar do Edifício
New Office, com área total de 133,9583 m², sendo
57,64 m² de área privativa e 76,3183 m² de área
comum, localizado em Ribeirão Preto/SP.

Lotes de Terreno, Lote 7, quadra 24, 1.602,50 m².
Loteamento denominado Parque das Oliveiras I, no
município de Ribeirão Preto/SP.

Um apartamento com 66,280 m², situado no 2º
pavimento, bloco B-18, nº 565, matrícula nº 30.229,
Conjunto Residencial Primavera, avenida Paris, nº
707, no município de Ribeirão Preto/SP.

Lotes de Terreno, Lote 9, quadra 24, 1.801,94 m².
Loteamento denominado Parque das Oliveiras I, no

Um apartamento com 66,280 m², situado no 2º
pavimento, bloco B-11, nº 510, matrícula nº 31.380,
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AGÊNCIAS
BARRETOS
Av. Eng. Necker C. Camargos, 2006
Fone: (17) 3321-0440

MONTE ALTO
Rua Nhonho do Livramento, 1503
Fone: (16) 3244-4310

SERTÃOZINHO (UNID III)
Rua Doutor Pio Dufles, 556
Fone: (16) 3946-3312

BARRINHA
Rua Humberto Biancardi, 216
Fone: (16) 3943-9300

MORRO AGUDO
Rua Padre Mansueto, 143
Fone: (16) 3851-0500

BASTOS
Rua Presidente Vargas, 393
Fone: (14) 3478-9898

OCAUÇÚ
Rua Horácio de Maio, 155
Fone: (14) 3475-1600

SEVERÍNIA
Av. Capitão D. Joaquim de Souza,
310
Fone: (17) 3817-3131

BATATAIS
Rua Sete de Setembro, 375
Fone: (16) 3659-8080

PAULO DE FARIA
Rua Bom Jesus, 799
Fone: (17) 3802-9130

CAJOBI
Rua Adhemaro Godoy, 401
Fone: (17) 3563-1622

PITANGUEIRAS
Rua Pará, 417
Fone: (16) 3957-9900

CAJURU
Rua Sampaio Moreira, 700
Fone: (16) 3567-9200

PONTAL
Rua Sete de Setembro, 164
Fone: (16) 3953-9207

CRAVINHOS
Rua Manoel G. dos Santos, 1599
Fone: (16) 3951-9409

RIBEIRÃO PRETO
Av. Wladimir Meirelles, 1.465
Fone: (16) 3602-7210

FRANCA
Rua Padre Anchieta, 2350
Fone: (16) 3712-0300

RIBEIRÃO PRETO (UNID II)
Av. Wladimir Meirelles, 1.465
Fone: (16)3602-7215

SITE
sicoobcocred.com.br

JABORANDI
Rua Alexandre de Ávila Borges, 930
Fone: (17) 3347-9030

RIBEIRÃO PRETO (UNID III)
Av. Treze de Maio, 115
Fone: (16) 3968-6100

FACEBOOK
facebook.com/
sicoobcocred

JARDINÓPOLIS
Praça Nossa Sra Aparecida, 141
Fone: (16) 3663-2555

SANTA ROSA DE VITERBO
Rua Dr. Mário C. da Cunha, 126
Fone: (16) 3954-8090

INSTAGRAM
@sicoobcocred

LINS
Rua Luiz Gama, 566
Fone: (14) 3533-2640

SERRANA
Av. Habib Jabali, 355
Fone: (16) 3987-9315

MARÍLIA (UNID I)
Av. Sampaio Vidal, 788
Fone: (14) 3592-1280

SERTÃOZINHO (UNID I)
Rua Dr. Pio Dufles, 130
Fone: (16) 2105-3815

MARÍLIA (UNID II)
Av. Rio Branco, 566
Fone: (14) 3402-4100

SERTÃOZINHO (UNID II)
Rua Expedicionário Lellis, 1442
Fone: (16) 3947-1196
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TERRA ROXA
Rua Doutor O. Prudente Corrêa,
224
Fone: (17) 3395-1120
TUPÃ
Rua Potiguaras, 219
Fone: (14) 3495-1160
VERA CRUZ
Rua Paulo Guerreiro Franco, 854
Fone: (14) 3492-8350
VIRADOURO
Av. Rui Barbosa, 452
Fone: (17) 3392-8050
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