
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FINANCIAMENTO VERDE 
 

CASO: Cooperativas Confiar 
PAÍS: Colombia 
CIDADE: Medellín, municipios de Antioquia; Bogotá; Villavicencio, Yopal 
POPULAÇÃO: Gera impacto direto entre seus associados. Especificamente, com 
as ações socioambientais, impacta a população da totalidade dos municipios, 
assim se calcula uma população aproximada de 500.000 pessoas. 
  

FINANCIAMENTO VERDE 



 

 2 

 

CONTEXTO 

A cooperativa CONFIAR é uma empresa de 
economia solidária fundada em 1972 no 
Município de Envigado Antioquia por 
funcionários da empresa SOFASA, montadora 
de veículos. No início, a Cooperativa era um 
sistema informal de poupança que ao longo dos 
anos foi expandido em serviços para os mesmos 
empregados, até que no final da década de 
1980 foi aberto à sociedade e regulamentado 
pelo setor financeiro formal.  

Atualmente, a CONFIAR é uma Cooperativa de Poupança e Crédito, em condições que a própria 
Entidade chama de "justas e acessiveis". Os retornos ou excedentes resultantes das operações de 
intermediação financeira da cooperativa são reinvestidos através de taxas subsidiadas de seus 
produtos e serviços, projetos de impacto na comunidade e programas complementares em educação, 
recreação e cultura. 

A CONFIAR é uma entidade financeira que pertence a todos os seus associados, que fazem uma 
contribuição fixa que configura os ativos da mesma cooperativa e, portanto, é democraticamente 
controlada por todos os associados. Este sistema permite incluir empresas e pessoas no sistema 
financeiro que, na maioria dos casos, não poderiam fazê-lo, contribuindo assim para o próprio bem-
estar e de outros parceiros, aforradores, beneficiários e as comunidades onde estão presentes. Além 
disso, os excedentes são investidos em projetos que são de seu interesse, pois contribuem para o 
desenvolvimento da sociedade em geral, como no caso dos programas relacionados à gestão 
ambiental. 

 

DESCRIÇÃO 

A cooperativa CONFIAR assumiu, como parte 
de seu trabalho, um importante compromisso 
com o meio ambiente e desenvolveu ou 
esteve ligada a vários projetos que tendem ao 
seu cuidado ou preservação. Este processo foi 
desenvolvido desde o final dos anos 1970, 
quando iniciou seu relacionamento com 
organizações de aquedutos comunitários e, a 
partir de então, vem expandindo suas ações 
para cumprir seus propósitos.  

As alianças com organizações sociais e 
ambientais têm sido centrais para esta gestão 

Infográfico da trajetória da Cooperativa 

Fonte: www.confiar.com 

Infográfico da trajetória da Cooperativa 
Fonte: www.confiar.com 
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da Cooperativa, pois por sua natureza, não possui as competências para dar suporte técnico, dinamizar 
processos de participação ou capacitação dos moradores para seus projetos, como aqueles 
relacionados à gestão de água para consumo humano.  

É importante explicitar a abordagem da cooperativa, porque ela é central em todas as suas abordagens 
e estratégias, e suas alianças e eleições dependem disso. "O trabalho que fazemos tem um significado 
profundo quando fazemos do exercício financeiro uma plataforma para gerar mudanças em nossa 
sociedade, promovendo a renovação dos laços sociais, apoiando transformações culturais e 
ambientais. Isso é possível porque nos comprometemos com mudanças em nossa cultura política, 
pensando que merecemos uma vida que é construída diariamente com atos diários de dignidade, seja 
por moradia, educação, desfrute das artes e nosso comprometimento ambiental ". 

OBJETIVOS 

Geral da Cooperativa: 
"Fortalecer e implementar mecanismos de solidariedade próprios e de cooperação, integração e 
alianças entre organizações do setor cooperativo e de solidariedade, organizações sociais, 
organizações comunitárias, organizações não-governamentais, entidades educacionais, culturais e 
outras relacionadas, para unir esforços no caminho da propósito e nos territórios onde a confiança tem 
presença ". 
 
Específico em relação aos processos ambientais: 
Fortalecer e visualizar o pensamento e a cultura solidária em sua vertente ambiental e ecológica, 
reconhecer e atuar contra as realidades que afetam o planeta e o cuidado com os bens comuns e os 
direitos fundamentais. 

 
CUSTO/FINANCIAMENTO 
 
Nenhum dado foi obtido da Entidade, então um valor foi calculado para cada um dos projetos com um 
estudo de mercado e um total de orçamento aproximado foi estabelecido para os últimos 10 anos.  
 
COP 35.000.000.000 (Euros 10.000.000) Aprox. 
 

ESTRATÉGIAS/CONQUISTAS/IMPACTOS 
 

1. Linha de crédito verde  
É uma linha da cooperativa para viabilizar projetos que promovam a conservação do meio ambiente. 
Este empréstimo é destinado a empresas de construção que utilizam tecnologias de energias 
alternativas ou outros setores que desejam desenvolver projetos sustentáveis ou adaptações com 
energias renováveis ou aquelas que se dedicam à produção, desenvolvimento ou implementação de 
processos e tecnologias sustentáveis. Ações: 
 

• Baixas taxas de juros 
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• Suporte técnico em projetos de sustentabilidade ambiental 

• Incentivos para compra de produtos com selo sustentável para construção 

• Participação na Expo Solar. A cooperativa participa como expositora e patrocina ao mesmo 
tempo a Expo solar Colombia, o evento mais importante do país em energia solar, iluminação 
LED, eficiência energética e mobilidade sustentável. 

 
2. Apoio os aquedutos veredales e campanha pela água 

Esta é uma das iniciativas de maior apoio da Entidade, a qual busca apoiar os processos solidários e 
comunitários que melhoram a qualidade de vida da população e consolidam a economia popular, 
neste caso, a construção de aquedutos nas calçadas e bairros das fronteiras da cidade, com base na 
autogestão, para garantir o acesso à água para eles mesmos. Ações:  
 

• Crédito para a compra de terras onde as águas nascem 

• Apoio à organização e treinamento para a defesa da água como um bem de mérito humano e 
não como objeto de consumo ou mercadoria. 

• Promoção de uma iniciativa legislativa para a proteção e fortalecimento de aquedutos rurais 
autogeridos, reconhecendo-os como uma das expressões mais ricas da gestão ambiental 
participativa na Colômbia. 

• Capacitação e formação de líderes dos aquedutos "Diploma de Serviços Públicos Domiciliares" 

• Organização de associações e participação como a Supervisão do Direito à Água. 

• Acompanhamento aos aquedutos comunitários na construção de uma lei própria de aquedutos 
comunitários para proteção da água. 

• Participação em mobilizações e campanhas de apoio ao Direito à Água 

• Serviço de cobrança dos pagamentos dos usuários dos aquedutos. 
 

3. Aliança pela economia solidária  
Apoio à aliança promovido pelos habitantes da região do Oriente de Antioquia para realizar o turismo 
local, social e ambientalmente sustentável. A partir desta iniciativa, os habitantes do território, os 
grupos de mulheres, os grupos de jovens, as organizações artísticas, culturais, sociais e comunitárias 
tecem uma rede que facilita: 

• A promoção de iniciativas de economia solidária 

• Práticas de consumo responsável 

• Exercícios de soberania alimentar 

• Experiências de comércio justo. 
 

4. Cesta  
Apoio a um programa de economia solidária no município de Támesis, no sudoeste de Antioquia, 
chamado Cesta. Este programa é uma rede organizada de unidades produtivas familiares que levam 
seus produtos a um mercado onde buscam um comércio equitativo, de trabalho conjunto e solidário, e 
como contraproposta à mineração transnacional como principal alternativa de desenvolvimento 
proposta pelo Governo Nacional para o Município. Ações concretas: 

• Plenários mensais nos quais os diferentes espaços de trabalho são decididos, planejados e 
projetados. O CESTA é um processo de crescimento conjunto, os relacionamentos são entre 
iguais e cada organização tem voz e voto que não depende de sua contribuição em capital. 
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• Mercado semanal na praça da cidade de produtos ecológicos, preparados pelos próprios 
moradores e onde o autoconsumo é a prioridade. 

• Trabalho de apoio conjunto e voluntário para melhorar todas as unidades produtivas e culturais 

• Treinamento gerencial contábil, administrativo e de produção 

• Contribuição de todas as organizações para o fortalecimento econômico. Eles oferecem uma 
taxa mensal para um fundo comum que é definido anualmente pelo plenário do CESTA. 

 
5. Centro Recreativo El Paraíso na Reserva Natural El Eden 

A cooperativa recuperou 12 hectares no município de Cocorná para conservar a floresta, plantar 
espécies nativas e recuperar a riqueza em água da região, especialmente os córregos La Paloma e Sin 
Nombre, que descarregam suas águas no rio Calderas. Ações concretas: 

• Trabalho conjunto com os habitantes da área sobre a recuperação e saneamento de fontes de 
água 

• Articular a comunidade acadêmica e ambiental para o desenvolvimento de processos de 
restauração, educação e conservação da biodiversidade, bem como a implementação de 
práticas sustentáveis. 

• Processo de plantio e diversas atividades realizadas pelos mesmos parceiros e seus 
beneficiários. 

 
Em geral, a Companhia alcançou reconhecimento significativo no setor social e ambiental. Seus 
membros incluem 121 organizações dedicadas à gestão comunitária de água ou aquedutos rurais. 
Também conta com o envolvimento de 35 organizações de educação ambiental em todo o país, que 
buscam promover o respeito ao meio ambiente natural e sociocultural. 
 

 
 

LIÇÕES APRENDIDAS/PONTOS DE DISCUSSÃO 
 
Entre as principais contribuições da Cooperativa está o apoio e revitalização do projeto de Lei de 
Autogestão da Água, resultado de um processo participativo de construção dentro da Rede Nacional 
de Abastecimento de Água da Colômbia, espaço de articulação em nível nacional das organizações. 
Eles reúnem diferentes associações, redes e federações de aquedutos comunitários, criados para lutar 
pelo fortalecimento e reconhecimento da gestão comunitária da água. Este processo na Colômbia não 
é de menor importância porque, apesar de ser um país de grande biodiversidade e rico em fontes de 
água, o gozo do direito à água potável suficiente e contínuo não é garantido, especialmente nas áreas 
mais vulneráveis do país, áreas rurais e as margens das grandes cidades do país. 
 
Na Colômbia, o setor solidário está crescendo, em grande parte devido aos reconhecidos abusos do 
setor financeiro, favorecidos pelas políticas governamentais (40% do lucro líquido em 2017). Por sua 
vez, a maioria das Cooperativas não se integra em processos que vão além de seu próprio portfólio de 
serviços, tradicionalmente Crédito e Poupança. Assim, outra das ações de destaque do CONFIAR é que 
ele acompanhou e prestou assessoria técnica às organizações do Aqueduto de Veuedales e outras 
organizações ambientalistas, voluntariamente, na construção de suas próprias regras e estatutos, com 
o objetivo de atender a uma necessidade básica de seus próprios membros, protegendo as fontes de 
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água. Isso aponta para um dos grandes desafios do país, além da autogestão, a organização qualificada 
em seus processos e aliada a um setor privado e solidário em favor da equidade e do bem-estar social. 
 
Por fim, vale esclarecer que não há informações governamentais ou de organizações sociais sobre a 
Cooperativa CONFIAR, apenas informações produzidas pela própria Entidade e alguns de seus aliados 
que reconhecem a importância de seu trabalho; no entanto, não foram encontrados outros elementos 
que permitissem qualificar a análise.   
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