I N F O R M AT I V O E S P E C I A L

LIDERANÇAS DO COOPERATIVISMO
DE CRÉDITO DEBATEM INOVAÇÕES
Congresso reuniu público recorde e renomados palestrantes do Brasil
e exterior durante três dias no mês de novembro, em Florianópolis
Otimismo no cenário econômico nacional, protagonismo do modelo cooperativista no mercado financeiro e muita inovação foram temas das palestras, dos painéis, das apresentações e dos debates do 12º CONCRED - Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito, realizado nos dias 21, 22 e 23
de novembro, em Florianópolis/SC. O maior evento do setor na América Latina
reuniu um público recorde de mais de 2 mil lideranças cooperativas.
Os participantes receberam informações sobre o posicionamento do
cooperativismo de crédito nos mercados nacional e internacional, conheceram experiências de sucesso com uso de novas tecnologias e ainda refletiram
sobre como gerenciar os empreendimentos no mundo digital contemporâneo. Mais de uma dezena de reconhecidos palestrantes compartilharam conhecimentos e ideias nos três dias do evento.
Promovido pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito
(Confebras), em parceria com as filiadas Sicoob SC/RS e Unicred SC/PR, o 12º
CONCRED teve apoio institucional do Banco Central do Brasil e do Sebrae Nacional. A próxima edição do evento será em 2020, na região Nordeste do País.
“O terreno foi fértil para o relacionamento e a troca de
boas práticas, o que nos dá a tranquilidade do dever cumprido”.
KEDSON MACEDO – Presidente da Confebras

CONCRED
SUSTENTÁVEL
Os gases de efeito estufa produzidos durante a realização do
CONCRED serão neutralizados com o
plantio de duas mil de árvores. Por
isso, o Instituto OKSIGENO concedeu
o selo CARBO-NEUTRO ao evento.

EDITORIAL

A força do
nosso DNA

“A hora do cooperativismo chegou”
NIZAN GUANAES
PA L E S T R A M A G N A

PROTAGONISMO E SINERGIA
EM CENÁRIOS DE MUDANÇA

O publicitário Nizan Guanaes, um dos brasileiros mais influentes do mundo
e referência em empreendedorismo, foi o responsável pela Palestra Magna de
abertura do 12º CONCRED. Ao falar do tema do Congresso – “Protagonismo
e Sinergia em Cenários de Mudança” –, Guanaes ressaltou que a sociedade
contemporânea se organiza de uma forma completamente diferente do que há
poucos anos. As transformações geradas pela tecnologia, que extinguem serviços tradicionais e criam facilidades para o consumidor, exigem que as empresas
e corporações também transformem seu modo de atuar. “Bem-vindos à Era da
Maluquice, de ideias como UBER e Airbnb. E isso é uma coisa muito boa, pois a
tecnologia destrói barreiras. Finalmente o mundo entendeu o que é cooperar e
compartilhar.”
De acordo com Guanaes, para se posicionar no mercado atual, em constante
mudança, é necessário ter pensamento estratégico e abolir o medo. “É preciso perder o medo de avançar, de sair do local para conquistar o País e depois o mundo.
Protagonismo é pensar grande”. E defendeu: “No processo de expansão, as cooperativas só não podem perder a essência, os valores e o propósito que as fez nascer”. O publicitário também afirmou que as pequenas empresas e com quadros
enxutos de colaboradores têm mais chance no dinâmico mercado atual do que as
grandes e pesadas corporações. “Parem de considerar o seu concorrente como
um adversário. Na verdade, ele pode ser o parceiro de um grande negócio!”

EDITORA CONFEBRAS LANÇA NOVAS OBRAS

Dois livros inéditos e uma obra traduzida para o inglês foram lançados
pela Editora Confebras durante a abertura do 12º CONCRED. O Milagre da Cooperação, de Marcelo Correa Medeiros, e Os dois pinheirinhos continuam
firmes?, de Antonio Menezes, foram as
obras lançadas. Já o primeiro livro da
Editora Confebras traduzido para ouÊnio Meinen, Celso Ramos Régis (representando o
tro idioma foi Financial Cooperativism:
autor Antônio Menezes) e Marcelo Correa
Virtues and Opportunities, de Ênio Meinen. O vice-presidente da Confebras,
Celso Ramos Regis, estimulou os participantes a publicarem obras pela editora.
“O cooperativismo é feito por pessoas. Contem as suas histórias!”

RE ALI ZAÇÃO

CO -R EA L IZ A ÇÃ O

Encerramos o 12º CONCRED,
em Florianópolis, com muita alegria e serenidade. Foi um evento
para debater os grandes temas
do cooperativismo sem preconceito, diante de uma plateia gabaritada de todo o Brasil. Os parceiros da nossa Feira de Negócios
vibraram e já começaram a agendar sua presença no Congresso
de 2020. Inovamos também ao
apresentar palestras nas arenas
abertas, que atraíram a atenção
dos congressistas e expositores.
Provocamos as plateias ao trazer
palestrantes da área de Economia, especialistas em Educação e
Comunicação Digital e lideranças
internacionais dos principais sistemas do mundo.
Como resultado oficial do
Congresso, lançamos a Carta
de Florianópolis, que registra os
grandes temas e demandas do
Cooperativismo financeiro. O documento será veiculado junto aos
integrantes do Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo (SNCC) e
entregue às novas lideranças legislativas, do Executivo e dos órgãos reguladores.
Agradecemos a todos que
participaram desse momento
único. Só reforçamos nosso DNA
comum, que é o de conversar,
fazer negócios e mostrar esta
grandiosidade que é o cooperativismo de crédito para toda a
população brasileira.
Kedson Macedo
Presidente da Confebras (Confederação
Brasileira das Cooperativas de Crédito)
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Os vencedores sobem ao palco

PREMIAÇÃO

5º PRÊMIO CONCRED VERDE PRESTIGIA PROJETOS INOVADORES
Nove projetos e ações que fortalecem o bem-estar
de toda a sociedade conquistaram o reconhecimento da
quinta edição do Prêmio CONCRED Verde. Os vencedores
concorreram com outros 50 inscritos de todo o País e foram anunciados na abertura do 12º CONCRED.
O prêmio é concedido em três categorias – Harmonia Social, Economia Funcional e Equilíbrio Ambiental –,
e avalia as iniciativas inovadoras e eficazes que trazem

impacto positivo nas comunidades onde foram implantadas. O gestor de projetos ambientais, Robert de Andrade,
foi o coordenador da comissão julgadora e afirmou que
os inscritos nesta edição destacaram-se pela qualidade das ações. Uma comissão multidisciplinar avaliou os
projetos de acordo com critérios técnicos, considerando
a adoção dos princípios do cooperativismo, a qualidade
das ações, a sua concretude e a continuidade.

Conheça os vencedores

ECONOMIA FUNCIONAL

HARMONIA SOCIAL

1º

LUGAR

2º

LUGAR

Juventude Cooperativista
Lideranças
Cresol Santa Lúcia — PR

Programa de Educação
Cooperativista,
Empreendedora e
Financeira
Sicoob Credichapada — MG

3º

LUGAR

Sicoob Sabor — Festival
Gastronômico
Sicoob Credisul — RO

1º

Parcerias Comerciais

2º

Projeto Posto Digital

LUGAR

LUGAR

3º

LUGAR

Sicoob Barracred Cosan — SP

Sicoob Credijustra — DF

Jovem Empreendedor
Primeiros Passos
Sicoob Coopermec — MG

EQUILÍBRIO AMBIENTAL

1º

Ambiental Sicoob Credija

2º

Projeto Água Limpa
Mais Saúde

LUGAR

LUGAR

3º

LUGAR

Sicoob Credija — SC

Sicoob Credicaru — SC

Somos todos Guaporé
Sicoob Credisul — RO
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José Maria de Azevedo, Henrique Vilares,
João Carlos Spenthorf, Cledir Magri e Moacir Krambeck

M E R C A D O C O O P E R AT I V O

ESPECIALISTAS DISCUTEM ESTRATÉGIAS PARA O SETOR
Especialistas das áreas financeiras estiveram unidos às principais lideranças do cooperativismo de crédito nacional e internacional para fazer do
12º CONCRED o mais qualificado fórum de debates do setor. Todos os integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo – SNCC foram envolvidos nas palestras, painéis e talk shows do congresso.
As diretrizes estratégicas do SNCC foram abordadas pela OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras. O coordenador do Conselho Consultivo
do Ramo Crédito (CECO), Manfred Alfonso Dasenbrock, afirmou que é preciso integrar vários esforços e não desperdiçar energia. “Não há possibilidade
de errar neste momento, em virtude do grande crescimento conquistado”,
alertou. Ele também comentou os contatos junto ao Executivo Federal, via
Banco Central do Brasil, e a necessidade de acompanhar e esclarecer o Poder Legislativo acerca das propostas que impactam o sistema, como ocorreu
com a Lei Complementar 161/2018, aprovada neste ano. A nova legislação
permite que cooperativas financeiras recebam depósitos de prefeituras, órgãos, entidades e empresas controladas pelos municípios. Outra ação em
andamento é a formação de um banco jurisprudencial para que o setor
caminhe com maior segurança jurídica.
A atuação dos principais sistemas do SNCC – Sicoob, SicrediPar, Unicred,
Cresol e Sistema Ailos – também foram apresentadas no evento. O Banco
Central do Brasil (BC) trouxe informações essenciais na palestra sobre seu papel de indutor da solidez do SNCC e no talk show A evolução do SNCC sob a
ótica do Banco Central. O Sebrae Nacional marcou presença em painel exclusivo com a participação de representantes do Paraná e de Santa Catarina.

Marco Zanini

Confiança: Ponto-chave
Liderança e Confiança para o Cooperativismo Financeiro foi o tema da
palestra de Marco Túlio Zanini, consultor
de empresas e professor de Liderança,
Ética Empresarial e Gestão Estratégica
de Pessoas da BAPE/FGV. O consultor
comentou que todos os países desenvolvidos aderiram ao associativismo.
“Estas instituições são fundamentais
para promover uma sociedade mais
igualitária, regulando as demandas entre Governo e sociedade.”

Gustavo Caetano
“É preciso inovar para melhorar a vida das pessoas e sobreviver no mercado.
Isso é possível quando se treina pessoas do seu negócio para tomar decisões
e ter autonomia. Só assim as oportunidades não se perdem.”
O CEO da SambaTech e Top Linkedin InFluencer, Gustavo Caetano, mostrou as
transformações do mundo dos negócios em sua bem humorada palestra O
Líder do Futuro. Lembrou que hoje as maiores empresas do mundo são de
tecnologia porque estão se reinventando continuamente.

TEMÁRIO ESTIMULANTE
Acompanhe as demais atrações do evento:

Ariel Guarco, Stefan Daferner e
Manfred Alfonso Dasenbrock. Mediadora: Fabíola Nader Motta

A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
A presença de lideranças expressivas do cenário mundial do cooperativismo marcou a programação internacional das TEDs. Plateias lotadas com
sistemas de tradução simultânea ouviram expoentes como o diretor de Projetos da Academia Alemã das Cooperativas, Stefan Daferner. Ele destacou que
no mundo movido a tecnologia, um dos desafios das centrais cooperativistas
é avançar na digitalização. O momento ainda teve a presença do diretor do
Conselho Mundial das Cooperativas, Manfred Alfonso Dasenbrock, e do presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Ariel Guarco.
Na Europa, um em cada cinco cidadãos é associado em uma cooperativa,
os juros são baixos e a descentralização é uma das chaves do sucesso do
sistema. E ao tratar do tema “Como os bancos estão reagindo às mudanças
no modelo de negócios e quais são os principais desafios para o próximos
anos”, Alain Declercq, CEO do Banco CPH, da Bélgica, informou que nestas
instituições voltadas para a comunidade, a questão da governança é fundamental. Ainda participaram do painel Florian Strassberger, diretor executivo do
DZ Bank (Alemanha) e Michel Roux, diretor de Desenvolvimento da FNBB, uma
empresa do Grupo BPCE, da França.
Para o mediador Marco Aurélio de Almada Abreu, presidente do Bancoob
e vice-presidente da Confederação Internacional dos Bancos Populares, existe
interesse mútuo em intercâmbios para facilitar as transações comerciais, que
deverão acontecer com o tempo. “Esses bancos enormes servem de inspiração para nós no Brasil. O desafio é manter a proximidade com os cooperados,
ser grande e simples ao mesmo tempo”, resumiu.

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ARENA PROTAGONISMO E SINERGIA: A
transformação digital no Sistema Financeiro do Cooperativismo – Case Sicoob.
Palestrante: Edson Rodrigues Lisboa Júnior.
Impacto do aumento de expectativa de
vida e as oportunidades consequentes.
Palestrante: César Saut (Icatu). Sinergia
em benefício de pequenos produtores: o
caso do projeto Propriedade Sustentável.
Palestrantes: Jaques Samuel dos Santos (Sicredi Alto Uruguai) e Cátia Regina Roy (Norte Erechim do Sebrae/RS). Somando forças
para uma educação empreendedora,
cooperativista e financeira. Palestrantes:
Marcos Maier (Sicoob Credichapada) e Lucas Jacob Lemos (Sebrae/MG).
ESTAÇÕES TEMÁTICAS: Estação Temática
I. Palestra sobre inovação: A importância da inovação como indutora de novos
negócios. Palestrante: Maximiliano Selistre
Carlomagno. Estação Temática II. Vivenciando a equidade de gênero das instituições cooperativistas. Expositoras: Renata
Moraes e Dulcejane Vaz. Sinergia em benefícios dos cafeicultores da Região das
Matas de Minas. Palestrante: João Batista
Bártoli Noronha (Sicoob Credcaf) e João Roberto Marques Logo (Zona da Mata e Vertentes – Sebrae/MG). Atração de público
jovem ao cooperativismo – case conexão
Sicoob. Palestrante: Débora Marcia Bruno
Ingrisano (Bancoob). Sinergia e Cooperação: o futuro do cooperativismo passa
pelos seus princípios. Palestrante: Carlos
Alberto dos Santos (Cosinergia). O governo Bolsonaro e as oportunidades para
o cooperativismo financeiro. Palestrante:
Luís Artur Nogueira (Economista e jornalista da ISTOÉ dinheiro e do portal IG). O futuro do cooperativismo se constrói agora.
Palestrante: Renato Nobile (Sistema OCB).
Sinergia para melhoria dos indicadores
da carteira PJ. Palestrante: Jonatha Servat
Ravissão (Sicredi Campo Grande) e Vagner
Alexandre Teixeira (Sebrae/MS). O seguro
permite que você seja protagonista em
cenário de mudança. Palestrante: Valmir
Marques Rodrigues (Tokio Marine).
TEDs: Boas Práticas: Cases de sucesso de
cooperativas singulares. 1º Case: Tiago
Luiz Schmidt (Sicredi Pioneira). 2º Case: Elaine Aparecida Rodrigues (Ailos). A influência
das novas tecnologias na vida das pessoas. Palestrante: Marcelo Minutti. Cases
de Transformação Digital — Top 3 Trends.
Convidados: Fernando Aurélio Fagundes da
Motta (Unicred do Brasil); Edson Machado
Monteiro (Cooperforte); João Francisco Sanchez Tavares (Sicredi).
PAINEL: A atuação do Banco Central
do Brasil como indutor da solidez do
SNCC. Palestrantes: Harold Paquete Espínola Filho (Desuc) e João Luiz Faustino
Marques (Deorf).

5

AS FRAGILIDADES HUMANAS NO MUNDO DIGITAL
No contraponto da empolgação pelo potencial das redes sociais, alguns palestrantes abordaram em seus
depoimentos a presença efetiva, os valores maiores e a construção de pensamento crítico como foco principal.

Viviane Mosé

A filósofa, poetisa, psicóloga e psicanalista Viviane Mosé, especialista em elaboração
e implementação de políticas públicas, foi
firme ao despertar os congressistas para as
responsabilidades em momentos de transformação como o atual. “Vivemos uma crise
específica: do material para o virtual. Temos
um mundo que se desintegra e outro que
nasce – eles coabitam. Precisamos lidar
com o novo e com o velho, em especial com
o lixo gerado neste processo e que tendemos
a ignorar.”
Desemprego, solidão e desamparo estão
entre os escombros. Preocupada com a crise
que afeta a todos, mas vitimiza os mais frágeis, como os jovens, Mosé mostrou índices
preocupantes de aumento do suicídio em crianças de 10 a 14 anos. “Há perda de referências, em
virtude do tempo cada vez menor entre pais e filhos. Não há mais intimidade familiar.”
O acesso ilimitado às redes virtuais, repletas de manipulação e perigos, afeta os mais jovens.
“Nosso filhos têm que crescer mais cedo para lidar com tudo isso. E precisam de nós para ensinar a gerir a si mesmos, lidando com as frustrações e a onda depressiva desta crise que afeta a
humanidade.”

Neuromarketing
“Inovação não é novidade, falamos disso há 20
anos. A palavra de ordem é humanização.” A
declaração de Fernando Kimura, especialista
em marketing digital e neuromarketing,
mostrou as preocupações do blogueiro com
os rumos sociais.
Kimura abordou os estímulos registrados
pelo cérebro e as pesquisas atuais de neurométricas, que avaliam quanto um estímulo
prende a atenção humana, permanece na
memória e gera emoção. “Para diferenciar
uma marca é preciso ter ousadia e garantir
engajamento emocional.”
“É importante saber que tipo de sociedade
estamos nos tornando e de que forma usamos as inovações.” O blogueiro paulistano considera que
a nova geração está melhor em alguns aspectos, como ausência de preconceitos e independência
de consumo. “Também é bom lembrar que o cantor Roberto Carlos, de geração anterior, não tem
rede social. E não precisa!”

Fernando Kimura

Dado Schneider
“A nossa experiência corre o risco de morrer com a gente. É preciso investir na
linguagem para estabelecer uma boa relação com as novas gerações”
Dado Schneider
Doutor em Comunicação e especialista em Marketing, Dado
Schneider revelou as características das mais novas gerações. Segundo ele, os nativos digitais são naturalmente colaborativos e pensam de uma forma completamente
diferente de seus pais e avós.

E S PA Ç O F I N T E C H C O O P L A B

STARTUPS APRESENTAM INOVAÇÕES ÀS COOPERATIVAS
Pela primeira vez, o Congresso Brasileiro do
Cooperativismo de Crédito instalou o Espaço
FintechCoop Lab, local para empresas iniciantes
apresentarem suas soluções inovadoras aos representantes das cooperativas. Doze startups de todo
o país, selecionadas pela qualidade de suas inovações dirigidas ao setor financeiro, apresentaram
seus produtos aos participantes do 12º CONCRED.
Fábio Gonsalez, CEO da Plataforma TOQ e Diretor
do FintechLab, organizou o espaço e celebrou a iniciativa. Gonsalez lembrou que as startups já foram
descobertas pelo sistema financeiro tradicional por
trazerem soluções capazes de unir agilidade e resultado. “A aproximação com o setor cooperativo é
fácil, basta uma visão mais ativa das próprias organizações.”

Workshop aborda o papel dos líderes
As cooperativas filiadas da
Confebras tiveram uma atividade
exclusiva no CONCRED: o workshop
Liderança – O papel dos líderes
nos novos tempos, com o consultor
e estrategista José Davi Furlan. “É
fundamental despertar o espírito
de transformação nas pessoas e
organizações”, afirmou. Para ele, o
maior problema do cooperativismo
ainda é o desconhecimento da
população sobre o modelo. “É
preciso divulgar, em especial nas
redes sociais”, alertou.
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T E D s E PA L E S T R A S

OTIMISMO COM A ECONOMIA
O Cenário Econômico e Político nacional foi tema de um talk
show com a jornalista Cristiana Lôbo, analista da Globo News,
e Roberto Padovani, economista-chefe do Grupo Votorantim.
Mediada por Kedson Macedo, presidente da Confebras, a
apresentação trouxe uma visão otimista para o País a partir de
2019, com o novo governo federal.
Padovani destacou que o novo ciclo econômico será positivo.
“O que deve ser feito de imediato é a Reforma da Previdência,
que irá destravar o país. Hoje as contas públicas estão desarrumadas, há descontrole das dívidas e os gastos do governo
são com folha de pagamento, metade com a Previdência. É
preciso parar a sangria, estabilizar a dívida e assim recuperar
a confiança dos investidores”, defendeu Padovani.
Para a jornalista Cristiana Lôbo, o futuro governo tem condições políticas e popularidade capazes de aprovar as reformas
necessárias. “Creio que terá apoio, em especial nos primeiros
seis meses, se não cometer nenhum erro grave. Este será um
governo completamente diferente dos que já tivemos, pois se o
Congresso Nacional tentar barrar alguma proposta importante,
o presidente deverá ir às redes sociais denunciar. E isso pode
funcionar”, afirmou.

“Este será um Governo totalmente
diferente daqueles que já tivemos.”
CRISTIANA LÔBO

A COMPLEXIDADE DO MUNDO DIGITAL
Martha Gabriel, uma das mais
respeitadas especialistas em inovação do Brasil, tirou o fôlego dos
congressistas com sua visão ampla,
forte e direta das transformações digitais. “O avanço da tecnologia aumenta a complexidade do mundo.
Precisamos de um número cada vez
maior de conexões, de conhecimento e de relacionamentos. Duas coisas são fundamentais para enfrentar
essa complexidade: a colaboração e
a tecnologia, que nos ajuda a refazer
processos com a rapidez necessária, identificando as causas de erros
ou insucessos.”
“Como a tecnologia recria a
realidade, ela dá poder a quem usa”,
esclareceu a autora do best seller
Marketing na Era Digital. De acordo
com ela, um profissional mediano
amparado por tecnologia pode su-

perar um grande especialista sem
acesso às inovações. “Não dá para
brigar com a tecnologia. É preciso
construir um novo modelo e abrir os
olhos para as possibilidades.”
Conciliar o lado humano e suas limitações com as necessidades cada
vez mais intensas e sofisticadas do
mundo profissional e do mercado
foi um dos focos da palestra Era
da Informação X Era da Inovação.
“É preciso aprender continuamente, ter educação digital. Estamos
acompanhando a substituição de
trabalhadores por robôs em muitos
serviços antes impensados, como
atendimento ao público. Os robôs
estão sendo humanizados para isso
e as pessoas estão se robotizando.
É importante lembrar que robôs dão
as respostas, mas são as pessoas
que fazem as perguntas.”

“Não dá para brigar com a
tecnologia. É preciso construir
um novo modelo.”
MARTHA GABRIEL
Autora do best-seller Marketing na Era Digital

Clóvis de Barros
“Felicidade é tão bom que não queremos que acabe. É nosso bem mais valioso.”
Relacionamentos e cooperação estiveram no foco da palestra de encerramento
do CONCRED. As reais necessidades humanas foram abordadas por Clóvis de
Barros, escritor e professor livre docente na área de Ética da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

