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“Micro finanças é assunto nosso ! Cooperando para sair da pobreza”
Ter acesso ao financiamento e aos serviços financeiros é essencial para reduzir a pobreza. O
micro crédito ou mais amplamente, a micro finanças é um meio de ajudar as comunidades
pobres e de baixa renda a ter acesso a estes serviços. Significa uma mudança na vida diária de
mulheres e homens, melhorando o seu nível de vida e revitalizando suas comunidades.
Este ano foi declarado o Ano do Micro Crédito pelas Nações Unidas. É, também, o ano em
que celebramos o papel que as cooperativas tem desempenhado na distribuição de micro
finanças à várias gerações. O enfoque cooperativo em relação a micro finanças está baseado
na promoção da auto-ajuda. Isto permite as pessoas cooperar para sair da pobreza, bem como
ajudar a não cair nela.
As cooperativas estão entre as instituições financeiras mais bem sucedidas, especialmente as
de poupança e crédito, as de seguro e mútuos e os bancos cooperativos, que tem contribuído
para que milhões de pessoas possam ajudar-se a si mesmas e a construir um futuro mais
seguro e sustentável. A micro finanças não é algo que as cooperativas vem fazendo nos
últimos vinte anos – tem mais de um século de história.
As cooperativas de crédito e poupança (ou cooperativas de crédito) surgiram no século XIX,
impulsionadas por líderes locais, como Friedrich Raiffeisen e Hermann Schulze-Delitzch,
como um meio de reduzir a pobreza e o endividamento dos pequenos agricultores e artesãos,
tanto nas zonas urbanas como rurais.
Hoje em dia, elas existem em cada região do mundo e tem sido capazes de adaptar-se a
ambientes econômicos muito diferentes. Alguns bancos cooperativos do mundo
industrializado chegaram a ser poderosas instituições financeiras. De fato, em muitos países
de alto nível econômico, freqüentemente, os bancos cooperativos são as únicas instituições
bancárias com uma ampla rede de agências, assegurando sua proximidade aos clientes, assim
como serviços financeiros adaptados às necessidades das comunidades onde se encontram,
oferecendo taxas de juros competitivas, ao mesmo tempo em que levam em consideração as
realidades locais.
As cooperativas de crédito, também, tem demonstrado que podem oferecer serviços de micro
finanças de maneira sustentável à comunidades pobres e de baixa renda. Enraizadas nas
comunidades locais e dirigidas por pessoas da região, estas cooperativas podem aproveitar o
capital social, em situações em que o capital financeiro é escasso. Destaca-se, especialmente,
o papel desempenhado pelas cooperativas de crédito em facilitar o micro crédito às mulheres.
Por exemplo, o acesso a serviços financeiros tem tornado possível às mulheres de todo o
mundo abrirem pequenas empresas, conseguindo, com isto, melhorar o nível de vida de suas

famílias, enviar seus filhos à escola, bem como ter acesso a serviços médicos e habitacionais
decentes.
As cooperativas de crédito são, também, ativas na área de remessas, oferecendo esquemas de
transferência que possibilitam às famílias o acesso à recursos financeiros de forma justa e a
baixo custo, ao mesmo tempo em que oferecem serviços financeiros acordes com as suas
necessidades, tanto para o receptor como para o remitente. A formação e capacitação no
manejo dos recursos financeiros, os enfoques sobre poupança e planificação empresarial tem
demonstrado, também, ser componentes essenciais para administrar cooperativamente as
micro finanças, de maneira efetiva e sustentável.
Os esquemas de micro seguros desenvolvidos por cooperativas cobrem serviços como
proteção de empréstimos, saúde, vida, propriedade e seguro funeral, para citar alguns. Desta
forma, as cooperativas protegem os bens de seus membros, sem importar o quanto pequeno
sejam, assegurando que não caiam na pobreza, bem como protegendo os membros de baixa
renda.
As instituições que administram as micro finanças cooperativamente, possibilitam que os
pobres unam seus recursos, de forma que possam ser utilizados em investimentos produtivos e
criando postos de trabalho de forma sustentável. O controle social e o estilo de gestão
democrática, próprio das cooperativas, viabiliza a poupança, inclusive de pequeno porte e
garante o reembolso dos empréstimos. As cooperativas oferecem aos homens e às mulheres
soluções financeiras apropriadas que lhes permitem trabalhar coletivamente, com a finalidade
de melhorar o seu nível de vida, tanto nos países de baixa renda como nos altamente
industrializados.
No sábado, dia 2 de julho, a Aliança Cooperativa Internacional convida as cooperativas de
todo o mundo a celebrar a orgulhosa história do movimento cooperativo que há mais de cem
anos, vem brindando, com os serviços de micro finanças, as pessoas de todo o mundo.

