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O COOPERATIVISMO CARREGA NA
ESSÊNCIA OS VALORES DA HUMANIDADE
Cooperativismo é a união voluntária de pessoas com o objetivo de atender necessidades
e aspirações comuns, de natureza econômica, social, cultural ou outras. Para isso,
estruturam-se em uma empresa coletiva e democraticamente controlada.
É, assim, um esforço coletivo que, ao promover o desenvolvimento do grupo, promove
também o crescimento do indivíduo e o desenvolvimento da sociedade. Presente em
todos os continentes, o Cooperativismo mostra sua grandeza ao ser representado pela
maior organização não governamental do mundo – a Aliança Cooperativa InternacionalACI, que reúne milhares de cooperativas e mais de um bilhão de cooperados.
Como se vê, as motivações que levam as pessoas a se organizarem na formação de
uma cooperativa são variadas, entre elas facilitar o acesso à educação, habitação, saúde,
crédito, bens de consumo, produção, desenvolvimento agropecuário, entre outras.
Além de proporcionar aos associados o que eles buscam alcançar, por meio da união,
outro fator confere ao Cooperativismo grandes diferenciais. É que o movimento
cooperativista se inspira nos grandes valores humanos, como solidariedade, igualdade,
responsabilidade e democracia.
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EVOLUIR SEM ROMPER
OS PRINCÍPIOS
O Cooperativismo moderno nasceu na Inglaterra em 1844, quando 28 tecelões de
Rochdale / Manchester se uniram para montar um pequeno armazém.
Motivo de descrédito dos comerciantes locais, o grupo tinha como objetivo formar
capital para aumentar o poder de compra e, assim, combater os altos preços de bens
de consumo e alimentos. Para isso, durante um ano, cada integrante da associação
colaborou mensalmente com uma libra. Uma década depois, o empreendimento já
reunia mais de 3 mil associados.
Por demonstrar ser um modelo de sucesso, o Cooperativismo expandiu-se para países
como França e Alemanha, replicando sua fórmula para outras atividades econômicas.
No Brasil, chegou em 1889, com a fundação da Sociedade Cooperativa Econômica
dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais. Em 1902, foi criada em
Nova Petrópolis-RS a primeira cooperativa de crédito brasileira. Quatro anos mais tarde,
no mesmo Estado, imigrantes italianos e alemães levaram o Cooperativismo para as
atividades rurais.
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EVOLUIR SEM ROMPER
OS PRINCÍPIOS
Sete princípios, um objetivo
Até hoje, os sete princípios que nortearam os tecelões ingleses alicerçam todas as
Cooperativas, garantindo que, mesmo uma organização com abrangência nacional, não
perca sua vocação de desenvolvimento regional. São eles:
- Adesão livre e voluntária
- Gestão democrática, exercida pelos associados
- Participação financeira de todos os associados
- Autonomia e independência no relacionamento com outras instituições
- Compromisso com a educação dos seus membros
- Intercooperação com outras entidades associativas
- Interesse pela comunidade em que está inserida
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Mesmo quem nunca se associou a uma cooperativa, muito provavelmente já
comprou algum produto ou serviço, ou participou direta ou indiretamente, do sistema
cooperativista.
No mundo, mais de 1 bilhão de pessoas são associadas a cooperativas. Já os benefícios
desse sistema impactam cerca de 2,5 bilhões de pessoas. Criada em 1895, a ACI reúne
todas as organizações cooperativistas do mundo, sendo hoje a maior organização não
governamental do planeta.
Pelo sistema cooperativista, um grupo de pessoas se une voluntariamente para atender
às necessidades do próprio grupo. Em uma cooperativa financeira, por exemplo, os
integrantes têm acesso a serviços bancários em condições mais favoráveis, sendo o
excedente financeiro das operações revertido para os próprios associados. Esse círculo
virtuoso acontece em todas as modalidades de cooperativas, como as de trabalho,
habitacionais, educacionais, agropecuárias, enfim, conforme o objetivo do grupo.
Um exemplo do desenvolvimento social e econômico são as cooperativas de crédito.
Atualmente, cerca de 10% dos municípios brasileiros não têm agência bancária, mas
garantem operações financeiras devido à atuação dessas cooperativas. Hoje existem cerca
de 1,2 mil instituições financeiras cooperativas em nosso País.
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Ao contrário do que ocorre nas empresas convencionais, em que os gestores decidem,
o poder nas cooperativas é exercido democraticamente. Nelas, são os associados que
participam das decisões, baseados em valores que estruturam conceitualmente todo o
sistema cooperativista.
São eles:
Ŕ Solidariedade e ajuda mútua – reciprocidade entre os membros e interesse comum.
Ŕ Democracia – gestão e controle realizados por todos.
Ŕ Equidade – poder de decisão do indivíduo não tem relação com sua capacidade de
investimentos na cooperativa.
Ŕ Igualdade – direitos e deveres iguais para todos os membros.
Ŕ Responsabilidade – dever de cumprir com os pagamentos assumidos.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
ANTES DO BERÇO
Qual é o melhor momento para iniciar a educação financeira de uma criança?
E como conduzir esse aprendizado?
Essas perguntas estão na cabeça da maioria dos pais, mas a resposta é simples:
Preparar uma criança para lidar com dinheiro é um compromisso que deve ser assumido
antes mesmo de ela nascer. Afinal, pais que têm disciplina nas finanças terão boas coisas
a ensinar.
Resumindo: o melhor método de ensino é o exemplo. Os pais precisam transmitir o
conceito de que o dinheiro é uma ferramenta para conquistar coisas boas, mas, para
isso, é preciso ser disciplinado com o próprio orçamento. Supermercados e shopping
centers são ótimos para mostrar na prática a função do dinheiro e como ele deve ser
utilizado com responsabilidade.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
ANTES DO BERÇO
Como estamos falando de educação financeira, jamais recompense financeiramente a
criança por um bom comportamento. É uma questão de princípios. Em uma família, os
membros adultos realizam tarefas domésticas para o benefício de todos e não recebem
por isso. Então, não há motivos para acostumar as crianças a receber pelo que todos
fazem voluntariamente. Afinal, nem tudo na vida é feito em troca de dinheiro.
Mesada é uma boa prática, desde que não seja dado mais dinheiro toda vez que surgir
necessidade extra. Dessa maneira, a criança aprende a poupar para ter o que deseja,
além de aprender a lidar com limites.
Ao se pensar em educação financeira, é impossível desvinculá-la da formação moral e
ética. Justamente por isso, ela é um ótimo argumento para a transmissão de princípios
como responsabilidade, honestidade, a persistência nos objetivos e o valor do trabalho
para conquistá-los.
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O FUTURO DO SEU FILHO
JÁ COMEÇOU
Apenas se preocupar com o futuro dos filhos não basta. É preciso agir concretamente
e, nesse caso, isto significa investir tempo e dinheiro para descobrir as melhores
alternativas.
Existem muitas formas de poupar para garantir, por exemplo, a faculdade dos filhos ou
os primeiros passos deles na vida profissional.
Mas, para definir a melhor opção, é preciso analisar algumas situações:
- A primeira é identificar a cultura financeira da família. As famílias disciplinadas
conseguem poupar espontaneamente, mas existem outras, que precisam aderir a
um plano de aplicação programada – em que, automaticamente, o valor escolhido é
debitado da conta corrente.
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O FUTURO DO SEU FILHO
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- A segunda é buscar informações sobre produtos financeiros. Na era digital é enorme
a quantidade de sites especializados em finanças, cursos on-line, comunidades, blogs
e fóruns. Informar-se em publicações e notícias em jornais, programas de rádio e
televisão também é válido. O objetivo é criar uma boa base para ter subsídios na hora de
distinguir e escolher os diversos tipos de investimento de acordo com o perfil familiar e
as expectativas em longo prazo.
O que não deve ser feito é adiar o início do investimento, independentemente da
quantia disponível para poupar ou por ainda não ter encontrado a fórmula ideal. Com
o tempo, a experiência possibilita ao investidor enxergar opções mais vantajosas e ter
segurança em migrar para as melhores oportunidades.
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CRÉDITO PARA ESTUDO
SEMPRE DÁ RETORNO
Ao perguntar a um jovem se ele prefere financiar seu primeiro carro ou investir
num curso superior, na maioria dos casos, presume-se, ele vai preferir comprar um
automóvel.
É a prática de pensar em curto prazo, que privilegia o bem de consumo no lugar do
desenvolvimento pessoal. O indivíduo não percebe que, ao investir no aperfeiçoamento
intelectual e profissional, terá mais preparo para atuar no mercado de trabalho e, por
consequência, mais oportunidades para adquirir o carro desejado e alcançar os demais
objetivos de vida.
Investir em educação é uma atitude que, sem dúvida, justifica fazer um financiamento,
seja para graduação ou cursos de aperfeiçoamento. Ao captar crédito para financiar os
estudos, é possível pagar o curso à vista, com um bom desconto em seu valor.

FINANÇAS E
COOPERATIVISMO
INTRODUÇÃO
EVOLUIR SEM ROMPER
OS PRINCÍPIOS
DONO DO SEU DESTINO
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
ANTES DO BERÇO
O FUTURO DO SEU FILHO
JÁ COMEÇOU

CRÉDITO PARA ESTUDO
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E antes de comprometer o orçamento com qualquer financiamento, é preciso analisar
se as parcelas estão dentro das possibilidades financeiras. É um erro acreditar que,
automaticamente após o término do curso, o salário aumentará e então ficará fácil
pagar a dívida. Promoções e aumentos na remuneração dependem de outros fatores
além da graduação.
Definidas as finanças, só não economize em aprender. O estudo gera satisfação pessoal.
Esse é o melhor retorno para qualquer investimento.
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TER CRÉDITO É UMA QUESTÃO
DE RESPONSABILIDADE
A tomada de crédito é, sem dúvida, uma opção para acelerar conquistas. Mas é preciso
que ela seja decidida de forma consciente e responsável. Nesse caminho não existem
atalhos. Seguir alguns passos é fundamental.
O tomador de crédito, por exemplo, precisa traçar objetivos e prioridades de vida.
Depois disso, deve ser estruturado o orçamento doméstico com receitas e despesas
detalhadas. Essa planilha deve sempre servir como guia. Dessa forma você pode definir
objetivos claros e escalonar as prioridades e o grau de importância de cada uma no
orçamento familiar.
Outra dica importante é dominar a ansiedade, que cria a sensação de que algo é
indispensável, mesmo que no minuto seguinte ele se torne descartável. Para não ser
refém do impulso, criar uma meta maior, como uma viagem, um intercâmbio ou
a compra de uma casa, ajuda a ter parâmetro de comparação do que é realmente
importante.
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Ao unificar em uma só planilha as informações detalhadas sobre o orçamento familiar,
as metas maiores e o quanto é possível economizar, deve-se estruturar um documento
a ser atualizado e analisado constantemente. Ao mesmo tempo em que ele mostra a
situação atual da família, deixa claro os objetivos comuns e esforços que estão sendo
feitos para atingi-los.
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VOCÊ REALIZA SONHOS COM
DINHEIRO EMPRESTADO?
Um sonho é algo pessoal. Ninguém o transfere, empresta ou hipoteca. Portanto, para
definir se um sonho justifica contrair uma dívida é preciso fazer algumas perguntas:
- Ao realizar o meu desejo, vou ficar melhor do que estou agora?
- E minha família, será impactada positivamente por ele?
O peso dessas respostas é fundamental para identificar se os desejos pessoais são
realmente inegociáveis ou se não passam de impulsos de consumo passageiros. Um
sonho bom é aquele possível de ser realizado. Isso não significa que ele tenha de
ser pequeno. Ao contrário. Afinal, sonhar grande ou pequeno geralmente exige os
mesmos neurônios. Mas, se o objetivo estiver muito distante das possibilidades atuais, é
recomendado dividi-lo em metas menores.
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