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C om o aumento da concessão de crédito 
no Brasil, que hoje corresponde a 

32,6% do PIB segundo dados do site 
www.relatoriobancario.com.br, volta a ga-
nhar corpo a discussão em torno da implan-
tação do cadastro positivo, que viria regula-
mentar a atuação dos bancos de dados de 
proteção ao crédito de natureza privada.  
   Mas o que é cadastro positivo?  
   Todos conhecem o cadastro negativo, 
largamente utilizado por instituições finan-
ceiras e de crédito - incluídas as cooperati-
vas - para checar o histórico de inadimplên-
cia de uma determinada pessoa. Pois o cadastro positivo 
é o oposto: ao invés de listar os clientes que não pagaram 
pontualmente suas dívidas, listaria aqueles que cumprem 
seus compromissos em dia.  
   Para os agentes econômicos, a implantação do cadastro 
positivo viria possibilitar a concessão de crédito com taxas 
reduzidas, aos clientes em dia com suas obrigações finan-
ceiras, tendo em vista que, pelo modelo atual, o bom pa-
gador paga pelo mau, uma vez que o risco da inadimplên-
cia é repassada de forma igual. Os que defendem a im-
plantação do cadastro positivo, apontam que a inadim-
plência em 50 países que adotaram esse sistema chega a 
ser 43% menor do que naqueles que utilizam só o cadas-

tro de informações negativas.  
   Entre os que são contrários ao siste-
ma, a principal reclamação é a de que o 
cadastro pode expor hábitos do cliente, 
a partir do histórico de suas compras, 
transações financeiras e produtos ad-
quiridos, o que vem contrariar o Código 
de Defesa do Consumidor. 
   Nas cooperativas de crédito, diante do 

fato singular de que seus clientes são 

também os donos do negócio, as dis-

cussões em torno da implantação do 

cadastro positivo não encontra grande 

repercussão. Principalmente nas cooperativas do porte da 

Sicoob Cooesa, onde a característica da condição de 

bom pagador do associado está disponível não apenas 

em seu cadastro mas, também, no fato da administração 

conhecer pessoalmente cada cooperado. Com isso, inde-

pendentemente da implantação do cadastro positivo, a 

cooperativa pode estabelecer em suas normas, a conces-

são de taxas de juros que levem em conta o maior grau de 

responsabilidade do cooperado em honrar seus compro-

missos e, assim, fazer retornar no prazo certo os recursos 

oriundos da capitalização de todos os associados.  

U m pequeno descuido pode levar o seu nome para os bancos de prote-

ção ao crédito, mesmo que você jamais tenha deixado de pagar uma 

conta em dia. Para ajudá-lo a manter o seu “nome limpo”, o site 

www.financaspraticas.com.br  dá importantes dicas, entre elas:  

 Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Tenha sempre certeza de 

que sua conta corrente tem fundos para cobri-lo. Faça o mesmo com os 
pré-datados na data marcada para o depósito. 

 Assuma compromissos financeiros considerando o seu orçamento do-

méstico, com a certeza de poder honrá-los. 

 Pague suas contas em dia e faça pelo menos o pagamento mínimo. 

  Nunca "empreste" seu nome a terceiros para abertura de uma linha de 

crédito. Também não permita que outra pessoa use seu cartão de crédito. 

 Caso tenha alguma dificuldade para honrar o compromisso no vencimen-

to, negocie com o seu credor outra forma de pagamento para a dívida ven-
cida. 

 Caso você se mude, informe aos credores seu novo endereço o mais 

breve possível, para evitar a perda de faturas ou recebê-las com atraso. 

 Não assine contratos como fiador/ avalista se não tiver conhecimento e 

confiança absoluta no contratante principal e se não tiver relação nenhuma 
com o negócio a ser celebrado. 

A  diretoria da Sicoob Cooesa se-

gue implementando ações que 

objetivam dar total transparência aos 

atos administrativos da cooperativa. 

Nesse sentido, deverão ser utilizadas 

todas as mídias sociais disponíveis 

através da internet, diante do baixo 

custo que elas representam e o grande 

alcance que elas proporcionam. 

   Assim, desde a última quinta-feira, 

você já pode seguir a Sicoob Cooesa 

no twitter e saber, em tempo real, tudo 

o que ocorre no dia a dia da Cooperati-

va dos Servidores Públicos do Pará. 

   Acesse: twitter.com/sicoob_cooesa 

   E aguarde! Vem aí a Sicoob Cooesa 

no Facebook. 
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