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CC onceder empréstimos aos 

seus associados faz parte do 

papel institucional das cooperati-

vas de crédito. Os recursos dispo-

níveis para a concessão desses 

empréstimos é patrimônio dos 

associados que, ao final, são os 

proprietários da cooperativa. E é 

em respeito a esse patrimônio 

que os gestores da cooperativa 

tem a obrigação de emprestar 

com segurança e transparências. 

   Nas  operações de emprésti-

mos devem ser observadas as 

boas práticas para a concessão 

do crédito, adotando-se medidas que se destinam a asse-

gurar o retorno do crédito emprestado. Por outro lado, a 

não observância das boas técnicas bancárias, sujeita os 

administradores da cooperativa às penas previstas na lei 

7.492/86, que dispõe sobre os crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, e que estabelece pena de reclusão 

de 2 a 8 anos, além de multa, nos casos em que se confi-

gurar gestão temerária.  

  A doutrina aponta como exemplos práticos de gestão 

temerária, a realização de empréstimos sem as garantias 

legais; o perdão inusitado de encargos 

de empréstimos; o favorecimento da 

condição de administrador; e quaisquer 

ações que possam submeter a riscos 

excessivos e irresponsáveis o patrimô-

nio dos associados que confiam em sua 

cooperativa de crédito e, logicamente, 

nos gestores que elegem pelo voto de-

mocrático em Assembléia Geral. 

  A administração da Sicoob Cooesa 

tem pautado suas ações no sentido de 

resolver com equidade e transparência, 

o aparente choque entre a frieza e pre-

cisão das leis que regem as boas práti-

cas bancárias e os princípios que de-

ram origem ao cooperativismo, sem colocar em risco o 

patrimônio dos cooperados. Para continuar nessa direção, 

se torna necessário, cada vez mais, que o cooperado tam-

bém faça a sua parte, mantendo-se dentro da sua capaci-

dade de pagamento e compreendendo que, ao honrar as 

suas obrigações financeiras com a cooperativa, está valo-

rizando e respeitando não apenas o seu patrimônio mas, 

também, o patrimônio dos seus colegas cooperados e par-

ceiros nessa empresa solidária de ajuda mútua chamada 

Cooperativa de Crédito.  

Ao pagar suas contas na Sicoob Cooesa, além 

do conforto e segurança que a cooperativa oferece 

em suas agências, você recebe um cupom para 

cada conta que for paga. Você preenche o cupom, 

coloca em uma urna e no inicio do mês seguinte, 

concorre ao prêmio de R$200,00. A promoção 

também é válida para não associados, e a coope-

rativa recebe, dentro da 

data fixada para o paga-

mento, contas de luz, tele-

fone e quaisquer títulos 

que possuam o código de 

barras. 

A ganhadora do mês de 

junho foi a associada Mô-

nica Pinto (Foto). 

D iversos fatores levam as pessoas a ficar inadimplente com 

suas obrigações financeiras. Apesar da euforia provocada 

pela recuperação econômica após a crise mundial, a Serasa 

Experiam atesta o aumento da inadimplência puxada por consu-

midores das classes C e D, que receberam benefícios do gover-

no para a compra de produtos da linha branca e veículos e, a-

gora, não conseguem honrar seus compromissos, segundo in-

forma o site www.cooperativismodecrédito.com.br. Informa, ain-

da, o referido site, que “para a Serasa, o maior problema a curto 

prazo estaria na administração das dívidas no cartão de crédito, 

que subiram 14% em abril e 26% em maio”. A Tendências Con-

sultoria também estima que a taxa de inadimplência de pessoas 

físicas chegue ao fim do ano em 7,2% . 

   Na Sicoob Cooesa, a conscientização cada vez maior da im-

portância do cooperativismo enquanto instrumento da promoção  

de crédito ético, tem contribuído para a manutenção das taxas 

de inadimplência em patamar inferior ao índice tolerado pelos 

manuais operacionais de crédito. No produto empréstimo parce-

lado, o índice da Cooperativa, no mês de junho, é de 2,07%.  


