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Existe um importante segmento do Sistema Finan-
ceiro Nacional que auxilia na função creditícia do
país que são as Cooperativas de Crédito. Elas são
constituídas sob a forma de sociedade cooperativa,
com o objetivo de prestar serviços financeiros aos as-
sociados, a exemplo de concessão de crédito, capta-
ção de depósitos, recebimento e pagamentos por
conta de terceiros sob convênio com instituições fi-
nanceiras e correspondentes no país.

As estatísticas existentes na base de dados do Ban-
co Central demonstram que tem ocorrido uma dimi-
nuição nas cooperativas no Brasil. Em 2007 tínhamos
1.465 e o número foi declinando a cada ano; 1.453 em
2008, 1.405 em 2009, 1.370 em 2010 e em janeiro de
2001 temos 1.356. O estado que possui mais coopera-
tivas de crédito é São Paulo com 293 unidades e de-
pois temos Minas Gerais com 214, Rio Grande do Sul
com 137, Paraná com 134 e Santa Catarina com 126;
juntos estes Estados respondem por 2/3 das coopera-
tivas de crédito do país. Vale destacar que apenas o
estado do Amapá não possui cooperativa de crédito.

Do ponto de vista setorial, a maioria delas é de
Crédito Mútuo/empregados com 496 unidades, se-
guida das de Crédito Rural, que são 315 cooperativas,
e as de Crédito Mútuo/Atividade Profissional que são
173 unidades. Os números demonstrados sinalizam
que há uma necessidade ampliação do potencial de
crescimento do cooperativismo no Brasil, de modo
especial o cooperativismo de crédito.

O declínio do quantitativo de cooperativas de
crédito no Brasil pode ser associado à falta de mul-
tiplicação da disciplina associativismo/cooperati-
vismo nas escolas de ensino fundamental. Julgo que
é possível mudar a situação e difundir mais esta for-
ma de organização econômica e, criarmos um novo
cooperativismo no Brasil, pois se tem uma econo-
mia mundial que nos últimos anos experimentou
mudanças profundas, evidenciando-se o livre co-
mércio e a concorrência aberta do mercado.

Para conhecimento da regulação, um dos nor-
mativos sugeridos é a Circular 3.502 do Banco Cen-
tral do Brasil que dispõe sobre os procedimento a
serem observados pelas cooperativas de crédito
para instrução de processos referentes a pedidos de
autorização e outras providências.

O Brasil já teve vários programas voltados para o
segmento, a exemplo do Recoop – Programa de Revi-
talização de Cooperativas; mas os avanços dependem
dos próprios cooperados que necessitam ter como
premissa fundamental, uma perspectiva de planeja-
mento estratégico capaz de agir sobre as variáveis e
fatores que afetam o setor e de modo a exercer in-
fluência e modificar a realidade dos associados.

Entendo que as cooperativas de crédito podem
ajudar na maior capilaridade do crédito com a imple-
mentação de ações adequadas de acompanhamento e
controle e buscando também, requisitos de competi-
tividade caracterizando-as como empresas eficientes
e em condições de competir no mercado. ■
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O declínio das cooperativas
de crédito pode ser associado à
falta de multiplicação da disciplina
associativismo nas escolas
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O notabilizado professor de economia da UFRJ, Rei-
naldo Gonçalves, competente e meticuloso pesquisa-
dor que há muito vem se debruçando sobre nossa
realidade econômica, bem como nossa inserção na
globalização, em seu recente trabalho acadêmico,
intitulado “Evolução da renda no governo Lula: cinco
conclusões definitivas”, toca em alguns pontos es-
senciais para uma melhor compreensão de seu go-
verno, no que se relaciona a essa variável – renda.

Alimentada por uma fantástica máquina de pro-
paganda, de 2003 a 2010, tendo como mote o bordão
“nunca antes na história deste país”, usado e abusa-
do por nossos humoristas, o governo Lula alimentou
a ilusão de que seria inovador, no que tange às práti-
cas políticas, e modernizador de nossa economia.

Quanto ao primeiro tópico, o que inovou foi a for-
ma desabrida de amealhar apoios, via uso de suborno
a parlamentares, no que ficou conhecido como
“mensalão”. E quando tal prática foi denunciada re-
sultou na inevitável desmoralização política dos mais
importantes quadros de seu partido e da “base”, de-
nunciados pelo Procurador Geral da república como
quadrilheiros. Desnudado em suas demagógicas jo-
gadas políticas, usou todo o segundo mandato de seu
governo para vender a ilusão de “crescimento fan-
tástico” da economia e de uma distribuição de renda
revolucionária. Vistos agora pela ótica de uma pes-
quisa percuciente, revela-se como uma fraude.

O primeiro aspecto salientado pelo professor Gon-
çalves é a falácia do crescimento do PIB como um dos
maiores da República, quando a média do referido cres-
cimento, nos dois mandatos não superou a média secu-
lar do país, 4,5%. Outro aspecto relevante é a confirma-
ção do retrocesso relativo da posição do país no conjunto
da economia mundial, como pode ser inferido pela par-
ticipação de nossa economia quando se considera a va-
riação real do PIB de 2003 a 2010, no ranking mundial,
onde ocupamos a 96ª entre 181 nações.

Se colocarmos a variável renda, o PIB per capita,
perceberemos que efetivamente houve uma melhora
na renda, saindo de uma renda de US$ 7.457 em
2001-2002, para US$ 10.894, em 2009-2010. No en-
tanto nossa posição no ranking mundial piorou, saí-
mos da posição 66ª para a 71ª. Ou seja, o mundo enri-
queceu a uma velocidade maior que a nossa, no pe-
ríodo. Duramente atingido pela “marolinha” que
varreu a economia mundial em 2008, nosso ajuste foi
influenciado fundamentalmente pelo ciclo eleitoral
de 2010, que ao expandir extraordinariamente o cré-
dito e os gastos públicos. Passadas as eleições o go-
verno Dilma-Lula é confrontado com a “herança” do
governo passado- e que o atual tem que calar-, tendo
como conseqüência imediata a baixa das expectati-
vas de crescimento para o período 2011-2014.

Em suma, estamos vivendo hoje, e viveremos ama-
nhã, o resultado de um governo irresponsável, que no
melhor período da economia mundial, ao invés de efe-
tivar as reformas que o país tanto necessita, agiu como
mero cabo eleitoral. E pior com a volta da inflação! ■

A renda desnudada

Estamos vivendo hoje o resultado de
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É fato que o enorme impacto da tecnologia em nossa
vida, nesta última década, transformando-a efetiva-
mente em vários aspectos, nos trouxe como efeito co-
lateral uma série de lendas e teorias que não se confir-
maram ou se provam distorções. Uma dessas é que as
redes sociais são um ambiente incontrolável, com
hordas de deslumbrados que não fazem nada na vida a
não ser falar mal da sua marca e reputação. Um am-
biente a se temer pela liberdade exagerada. Não são
mentiras. Mas está longe, muito longe de ser verdade.

A hesitação ainda deixa de fora desse diálogo mui-
tas empresas. É hora de mudar. Ali já há alguém falan-
do de você, criando teorias — fantasiosas, mentirosas
ou verdadeiras — e reforçando posicionamentos que
você talvez não concorde. Ou que são fortalecedoras
do que você quer. Mas não aproveita. Então a hora é de
definir uma estratégia e não deixar que essa conversa
se torne algo que contrarie seus planos sem que pelo
menos sua voz e versão sejam ouvidas e presentes.

O que observo, ao contrário do que se pensa, a
tão temida parte incontrolável das redes sociais está
mais ligada à transparência e adequação de sua
mensagem do que à reação do público, como alguns
imaginam. Foi assim em todos os casos recentes de
causas muito comentadas - e que acompanhei atra-
vés de estudos com a equipe da FSB PR Digital -
como a eleição para Presidente do Brasil, a Tomada
do Complexo do Alemão, no Rio, e os recentes mo-
vimentos políticos contra ditadores, como no Egito.

E, para reforçar, lembro que é possível entender
com muita precisão quantitativa e qualitativa o
quanto sua mensagem se espalha ou, como se diz,
fica “incontrolável”, nas redes sociais. Para isso exis-
tem softwares e sistemas que monitoram a conversa-
ção digital na maioria das redes. Ao lado de metodo-
logias de análises desenvolvidas por profissionais es-
pecializados, esses dados informam sobre o senti-
mento e percepção dos seus consumidores, apontam
tendências de crise e revelam até o perfil e a que tipo
de grupo essas pessoas pertencem.

O americano Brian Solis diz que entre todos os
ingredientes que envolvem a relação marca/consu-
midor no ambiente digital, os que dão o tom para
uma perfeita conexão entre todas as pontas são:
sinceridade, proposição de valores, reconhecimen-
to, reciprocidade, credibilidade, honestidade, hu-
manização e empatia. São palavras que formam
quase uma declaração de princípios. O que faz a di-
ferença é muito menos tecnologia e muito mais a
índole. O foco continua a ser gente.

As categorizações correm risco de enquadrar
demais o que ainda é tão incipiente. Mas elas tam-
bém servem para nos ajudar a entender e desmisti-
ficar os citados medos e distorções. Todas as des-
cobertas do homem foram fruto de seu ímpeto pelo
novo e pela necessidade de sobrevivência. Essa
verdade continua valendo para as mídias sociais.
Ali também empresas e pessoas precisam evoluir e
sobreviver. Juntas, fica melhor. ■
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As descobertas do homem foram
fruto de seu ímpeto e a necessidade
de sobrevivência. Isso continua
valendo para as mídias sociais
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Diretora executiva da FSB PR Digital
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