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Fábio Barbalho
Palestrante

O cooperado Flávio de Freitas, 
participou do bate-papo e comenta 
o que achou da live: “eu gostei 
bastante da live, e achei a 
iniciativa muito bacana! Vou 
utilizar as dicas do Fábio na 
hora de pesquisar as minhas 
compras.”

COOPERICSSON REALIZA 
LIVE ESPECIAL DE BLACK 
FRIDAY
COOPERADOS TIVERAM A CHANCE 
DE ENTENDER SOBRE O EVENTO E 
SE PREPARAR PARA AS COMPRAS!

Palestra

No último dia 16 de novembro, a CoopErics-
son antecipou a Black Friday e realizou uma 
live do Bom de Bolso, especial sobre o even-
to. 

O objetivo do bate-papo foi dar uma força 
para os cooperados que desejam fazer com-
pras na Black Friday gastando de maneira 
consciente e aproveitando as reais ofertas do 
evento.

O responsável pela live foi o já conhecido 
palestrante dos cooperados, Fábio Barbalho 
da Consultoria Ponto C. 

O educador financeiro, deu dicas fundamen-
tais para os cooperados, uma delas foi:

pense muito bem antes de 
comprar, avalie se você está 
realizando aquela compra 
porque precisa ou por 
impulso.” Fábio completou, 
“pesquise alguns dias antes 
o item desejado, faça um 
monitoramento do preço 
daquele produto, isso irá 
ajudá-lo na compra.” 

Flávio de Freitas
Cooperado

A live rendeu! Foram mais de 304 visuali-
zações no Youtube da CoopEricsson. 

Fábio também aproveitou para alertar o pú-
blico que muitos produtos podem ter reajus-
tes devido à alta do dólar, além de falar so-
bre a evolução dos 10 anos da Black Friday no 
Brasil. 

Caso tenha perdido ou queira assistir 
novamente a live, acesse o Youtube da 
CoopEricsson: https://bit.ly/2UBcrVI

PALESTRA SOBRE GESTÃO 
DE CARREIRA MOVIMENTA 
COOPERADOS!
AÇÃO DE INTERCOOPERAÇÃO ENTRE 
COOPEERICSSON, COOPERFEMSA E 
COOPERJOHNSON GERA ENGAJAMENTO E 
PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS

Carreira

As coops se uniram para mais uma ação de 
intercooperação, desta vez, com o propósito 
de trazer um tema que movimenta e gera dú-
vida para todos: a gestão de carreira. 

O objetivo da palestra com a professora e 
doutora em administração Érica Custódia de 
Oliveira, era auxiliar os cooperados que de-
sejam crescer profissionalmente e apren-
der mais sobre carreira.

A doutora em administração Érica, compar-
tilhou com o público dicas importantes, base-
adas nessas três competências: saber o que, 
saber por que e saber com quem. 

Durante a palestra Érica Custódia trouxe uma reflexão 

importante “diante de um mundo incerto e complexo, 

a gestão de carreira pode parecer uma tarefa árdua, 

pois nos exige adaptações numa velocidade muito 

intensa. Porém, se esse ritmo muito acelerado pode 

nos sobressaltar, ele também nos dá 

a chance de nos questionarmos 

constantemente sobre as decisões e 

os caminhos que tomamos.”

Érica Custódia de Oliveira

Doutora em administração

CONHEÇA A NOVA 
PLATAFORMA DE 
COOPERATIVISMO EAD
APRENDA TUDO SOBRE ESSA ÁREA COM O 
CAPACITA COOP!

Capacita Coop

O Sistema OCESP - Organização das coope-
rativas do Estado de São Paulo  e OCB - Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras criaram 
no segundo semestre de 2020, uma platafor-
ma do segmento de cooperativismo, com cur-
sos e vídeos dos mais diferentes temas. 

Essa a chance dos interessados em coopera-
tivismo de aprender mais sobre essa área que 
não para de crescer. Dê um start no seu co-
nhecimento cooperativista! 

Todos os conteúdos são gra-
tuitos e podem ser acessados 
de forma 100% online, da 
onde você estiver de 
maneira fácil e rápi-
da. 

Alguns dos temas 
abordados nos cursos 
são: Reuniões e Assem-
bleias Gerais Semipresenciais e Digitais 
em Sociedade Cooperativa, Assembleia 
Geral na Prática, Gestão de RH para Coo-
perativas, Contabilidade de cooperativas 
para dirigentes e muitos outros.

A palestra sobre gestão de carreira, em par-
ceria com a CooperFemsa e CooperJohnson 
foi oferecida pela FIA – Fundação Instituto 
de Administração.

Todos os cursos oferecem certificados após 
a conclusão, com a devida carga horária, emiti-
do pela SESCOOP - Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo no Estado de São 
Paulo.

Grande parte dos cursos podem ser feitos 
em até 30 dias após o acesso ao curso.

Acesse a plataforma e confira os cursos: 
https://bit.ly/36AWUec

CERTIFICADO

QUANTO TEMPO 
FICAM DISPONÍVEIS?

CONFIRA AS DICAS 
DE ECONOMIA DA 
COOPERICSSON
CONSTRUA SUA RESERVA DE EMERGÊNCIA

Economia

Você já deve ter ouvido que o momento pede 
cautela, e que mais do que nunca se tornou ne-
cessário criar uma reserva de emergência. 

A reserva é essencial para momentos de incer-
teza, para que você tenha algum dinheiro para 
recorrer ou até mesmo possa negociar alguma 
compra. Com essas dicas você poderá economi-
zar mesmo ganhando pouco.

Para iniciar registre os seus gastos 
mensais, é muito importante saber 
o quanto entra e o quanto sai do seu 
bolso, assim você consegue ter uma 
visão mais completa das suas finanças.

Para construir uma reserva é necessário 
disciplina e organização, para isso, 
utilize planilhas financeiras, agendas, 
ferramentas ou aplicativos. 

Outra dica importante: ao rever os seus 
gastos, pode ser que você precise cortar 
algumas despesas supérfluas. Analise 
os gastos nas áreas de: lazer, roupas, 
delivery, alimentação e transporte 
e veja o que você pode eliminar das 
suas despesas ou até conseguir algum 
desconto em alguma desse itens.

Chegou o momento de estabelecer 
metas de gastos nas mais diferentes 
categorias de despesas, isso irá lhe 
ajudar ao longo do mês. Se possível 
tenha metas mensais, semestrais e 
anuais.

Reserve um valor todo mês, estabeleça 
uma quantia que seja acessível pra 
você. Ao receber seu salário, já separe 
esse valor e coloque na sua reserva de 
emergência. 

Outra dica fundamental é que mesmo 
que seu dinheiro acabe antes do final do 
mês, não gaste mais do que planejado 
da sua reserva e não se permita 
usar a quantia para cobrir gastos 
desnecessários.

Confira algumas das dicas: 


