
A 
 Sicoob Cooesa  obteve o melhor resultado de 

sua história no fechamento de um semestre, 

apresentando sobras que variaram em mais de 

117% em relação ao primeiro semestre de 2009. O 

resultado de R$196.127,00 é ainda mais significativo, 

se levarmos em conta que neste primeiro semestre a 

cooperativa passou a ter a concorrência de mais duas 

instituições bancárias (BB e Caixa Econômica) nos 

empréstimos consignados na  Assembléia Legislativa, 

além de ter bancado, com recursos próprios, os custos 

de reforma e ampliação do Posto de Atendimento Co-

operativo para oferecer mais conforto aos associados. 

   Esse resultado demonstra o fortalecimento da Cooperativa e abre espaço para o investimento em novas ações que 

virão em benefício do cooperado, incluindo a queda das taxas de empréstimos, apesar da tendência de alta que já es-

tá sendo anunciada pelas instituições bancárias comerciais.  
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A o utilizar os serviços oferecidos pela Sicoob Cooesa você ganha duas vezes: a 

primeira por estar fortalecendo uma instituição que lhe pertence; e a segunda 

por ter de volta para a sua conta as sobras líquidas geradas no exercício, pelo uso 

que você fez dos serviços disponibilizados pela sua cooperativa. 

  Diferentemente do lucro, que guarda relação com a contribuição do capital, as so-

bras tem como parâmetro o volume de operações de cada associado. Assim, quanto 

mais você opera com a cooperativa, mais você usufrui dos resultados. As sobras 

relativas ao exercício financeiro de 2009, por exemplo,  foram distribuídas em valores 

individuais que variaram de um centavo a seis mil reais, demonstrando que existem 

cooperados que apenas capitalizam e cooperados que utilizam em proporções varia-

das, os inúmeros serviços da Sicoob Cooesa.   

  Para o cálculo da parcela das sobras líquidas que cabe a cada cooperado, o siste-

ma leva em conta critérios que se baseiam nos serviços oferecidos pela cooperativa, 

entre o quais: aplicações financeiras; empréstimos; saldo médio da conta corrente; RDC programado e outros. Quan-

to mais cooperados compreenderem essa lógica da distribuição das sobras, mais a cooperativa ficará fortalecida. 

  Quando o banco comercial onde você opera anunciar no final do exercício o lucro de bilhões, pergunte a você mes-

mo: quanto desses bilhões irá retornar para o meu bolso? Ao responder essa pergunta, você irá descobrir de qual 

banco você verdadeiramente é dono. Invista mais no seu patrimônio.   

Tarifas bancárias subiram 328% -  O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

anunciou que as tarifas avulsas dos serviços bancários subiram até 328% entre abril de 2009 e fevereiro de 2010. O 
percentual é 33 vezes maior que a inflação do período (9,8%).  
   Nesse cenário, as Cooperativas de Crédito surgem como alternativa mais vantajosa para as pessoas físicas e jurídi-
cas que se preocupam em proteger suas rendas, em decorrência do caráter das cooperativas que objetivam, por mei-
o da cooperação, oferecer aos associados o acesso simples a produtos e serviços financeiros com taxas e tarifas me-
nores do que as oferecidas por outras instituições financeiras tradicionais, além do fato de que, na cooperativa de cré-

dito, o resultado (sobras), é devolvido aos associados. (Fonte: www.cooperativismodecredito.com.br) 


