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Q uando o cooperado deixa de resgatar suas obrigações financeiras com a Cooperativa ao qual é associado, quase 

sempre não tem nenhuma noção do prejuízo que está causando duas vezes ao seu próprio patrimônio. O primeiro é 

ao seu patrimônio individual, na medida em que vê sua renda mensal ficar cada vez mais no vermelho em decorrência 

do pagamento de juros de inadimplência, multas e outras obrigações que, principalmente no caso do servidor assalaria-

do, compromete a receita do mês atual e dos meses seguintes, acarretando toda ordem de danos morais e financeiros. 

   O segundo prejuízo é ao patrimônio coletivo do qual é parte, uma vez que a Cooperativa, - que também lhe pertence - 

trabalha exclusivamente com recursos originados das quotas e das rendas proporcionadas pelos cooperados, recursos 

esses que devem ser administrado com transparência, zelo e profissionalismo. Por outro lado, os recursos imobilizados 

pela inadimplência, fazem falta na hora de atender as necessidades dos demais cooperados.  

   A administração da Sicoob Cooesa tem feito todos os esforços para manter o nível de inadimplência dentro de parâ-

metros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil e, diante do cenário de controle da inflação com o qual o Brasil se 

depara para 2011, está preparando um plano de ação, de caráter educativo, que deverá possibilitar maior conscientiza-

ção dos usuários da Cooperativa para a necessidade de se manterem adimplentes com suas obrigações financeiras. 

   Veja nos quadros abaixo, alguns dos impactos causados pela inadimplência.    

 

IMPACTOS PARA A COOPERATIVA 

 Aumenta o nível de risco, aumentando as despesas contabilizadas no balanço. 

 Reduz as sobras do exercício. O sócio adimplente sofre as conseqüências, sem dar causa a elas.  

 A Cooperativa não consegue espaço para baixar as taxas de juros e ajudar a todos  os sócios. 

 O dinheiro demora a retornar e a Cooperativa deixa de emprestar  aos demais cooperados. 

 A imagem da Cooperativa fica afetada, uma vez que terá que inscrever  as dívidas no SPC/SERASA 

 Aumentam os custos da Cooperativa com cartas de cobrança e Escritório de Advocacia 

IMPACTOS PARA O COOPERADO: 

 Seu histórico dificulta análise de futuras operações com taxas melhores. 

 As operações ficam limitadas a consignação em folha, dentro da margem consignável. 

 Aumenta seu nível de risco e provisão, impossibilitando acesso a crédito  novo. 

 Encarece sua operação com o pagamento de juros e multas, aumentando seu saldo devedor. 

O  Banco Central proibiu que instituições financeiras criem qualquer tipo de con-
trato que restrinja ou impeça o acesso de clientes a operações de crédito ofer-

tadas por concorrentes. A medida vale para todos os tipos de crédito, inclusive o 
crédito consignado – aquele que conta com taxas mais baixas para o consumidor 
porque tem garantia quase total de que será honrado. 
   A exclusividade no consignado é mais fácil de ser detectada. Muitos convênios 
assinados para repassar a folha de pagamento de servidores entre bancos e prefei-
turas, por exemplo, eram condicionados a esse monopólio. “A exclusividade pode 
acarretar desvantagens ao cliente, pois ele não tem a possibilidade de escolher a 
taxa mais barata”, explicou o procurador do BC, Isaac Ferreira. 
A vedação põe fim a uma novela que atinge há anos milhares de clientes, principal-
mente de servidores públicos. É o caso da acusação feita em junho do ano passado 
pela Federação dos Servidores Públicos Municipais e de 11 Estados, a Fesempre. A 
entidade revelou que o Banco do Brasil detinha o monopólio na concessão de con-
signado aos órgãos em que é responsável pela folha de pagamento. 

Fonte: Portal do Cooperativismo de Crédito  

C onfirmando todas as pre-
visões do mercado, o Co-

pom aumentou em 0,5 ponto 
percentual a taxa Selic, que 
começa 2011 fixada em 
11,25% ao ano, com caminho 
aberto para aumentar ainda 
mais nos próximos meses. 
  O aumento da taxa Selic é 
uma das estratégias utilizadas    
pelas autoridades monetárias 
para o controle da inflação, 
tendo em vista que essa taxa 
provoca o aumento dos juros 
na concessão de crédito, e a 
consequente retração do con-
sumo.  
   Atenção e cuidados: o mer-
cado financeiro sinaliza para a 
alta dos preços este ano.  
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