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E m uma instituição financeira, o risco de crédito é definido pela possibilidade de ocor-
rência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de 

suas respectivas obrigações financeiras, nos termos acordados. O Banco Central do Bra-
sil, em consonância com os princípios do gerenciamento de liquidez do Comitê de Basi-
léia, estabeleceu, por meio da Resolução 3.721/99, que as instituições financeiras devem 
manter sistemas de controle do risco de crédito estruturados, com vistas a permitir a   
identificação, mensuração e controle dos riscos associados, em todas as operações prati-
cadas pelas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 
   Na Sicoob Cooesa esse acompanhamento é feito pelo seu Controle Interno que, a 
cada mês, encaminha ao BACEN a posição da Cooperativa em relação ao risco de crédi-
to e comunica essa posição ao Conselho de Administração. No último bimestre do cor-
rente ano, a cooperativa alcançou o nível zero no risco de crédito (Fig.1), o que garantiu 

que a Sicoob Cooesa se mantenha, nos últimos dois anos, situada no Baixo Risco 
a Longo Prazo (BRLP), na escala de níveis de risco estabelecida pelo BACEN 
(Fig.2), posição que permite à cooperativa acessar o mercado financeiro sem restri-
ções e com  credibilidade . 
   Esse resultado demonstra a solidez operacional da Cooperativa, decorrente da 
conscientização cada vez maior do associado de que, exatamente por ser dono da 
cooperativa, ao liquidar pontualmente seus compromissos, fortalece o seu patrimô-
nio. Para a administração da Sicoob Cooesa esse resultado representa um desafio 
permanente de atenção e cautela diante de um mercado financeiro tão competitivo.  

Níveis de risco Sigla 
Baixo risco a longo prazo BRLP 

Baixo risco a médio prazo BRMP 

Médio risco a longo prazo MRLP 

Médio risco a médio prazo MRMP 

Médio risco a curto prazo MRCP 

Alto risco a médio prazo ARMP 

Alto risco a curto prazo ARCP 
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S ão incontáveis as dicas de economia que podem ser 
encontradas em publicações especializadas. Para 

quem tem acesso à internet, ao digitar o termo “dicas de 
economia” no buscador do Google, mais de uma centena de sites se apre-
sentam para  “ensinar” o consumidor a sair do sufuco. 
   Tudo isso tem a sua importância e deve ser explorado. No entanto, nada 
substitui o interesse, a vontade, a disposição, o querer espontâneo do tra-
balhador assalariado em adotar medidas no sentido de racionalizar os 
seus gastos diários e equilibrar a balança doméstica da receita-despesa. 
   E é importante ressaltar que essa vontade não deve ser motivada sim-
plesmente por uma necessidade momentânea, por um “aperto” ocasional. 
O ato de economizar deve ser exercitado, principalmente, no momento em 
que o consumidor estiver com as suas finanças em equilíbrio, sob contro-
le, pois é nesse momento que ele pode negociar descontos, esnobar as 
ofertas de empréstimos “de pai pra filho”, avaliar os seus conceitos de pri-
oridades e se preparar para as situações de emergência. 
   É geralmente nessa fase de bonança que o consumidor “abre a guarda” 
para o desperdício e aí, além de prestar um desserviço ao meio ambiente, 
inicia a sua caminhada rumo ao desequilíbrio financeiro. Dados demons-
tram que, no Brasil, o desperdício de energia elétrica chega a 25%, o de 
água potável vai a 30% e o de alimentos atinge níveis escandalosos de 
20%, apenas para citar alguns. 
   Portanto, antes de ler qualquer dica de como economizar, pergunte para 
a sua consciência: eu realmente quero economizar? 


