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nternamente, são inúm eras as campanhas para fazer os associados da Coo-

perativa entenderem a importância da cooperação como a atitude mais correta para 

fortalecer a instituição. Na Sicoob Cooesa, é fundamental, desde o ingresso, o asso-

ciado entender que a cooperação, baseada na solidariedade e ajuda mútua, é o único 

instrumento capaz de manter a unidade da Cooperativa. 

   No entanto, quando observamos a relação entre as diversas cooperativas, verificamos 

o total distanciamento entre essas instituições, em desacordo com o sexto princípio do 

cooperativismo, reafirmado em 1995 no congresso Munidal da aliança Cooperativa Inter-

nacional, que é o princípio da “cooperação entre as cooperativas”. 

   Entendemos que as parcerias entre cooperativas - a intercooperação - se apresenta 

como o caminho mais curto para o sucesso do cooperativismo. Há no estreitamento dos 

laços comerciais entre cooperativas, todas as possibilidades de um rico intercâmbio e troca de informações, num pro-

cesso de aprendizado capaz de antecipar, em muitos anos, a solidez de uma instituição cooperativa. 

   Portanto, é preciso despertar para o fortalecimento da intercooperação, como meio de construir parcerias e redes es-

tratégicas para a conquista de novos mercados. Pensando assim, a Sicoob Cooesa estabeleceu como prioridade para 

2011, a busca de parcerias com cooperativas de todos os ramos, tanto para adquirir os produtos e serviços dessas ins-

tituições, quanto para disponibilizar um canal de troca permanente de experiências. 
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F im do mês é tempo de receber salário. A alegria, porém, dura pouco. Contas para 

pagar vão chegando e se acumulando. A conta fica rapidamente no vermelho. Da-

dos do Banco Central mostram que, mesmo com o pagamento do salário, o início do 

mês é o período em que os brasileiros mais usam o limite da conta corrente e o crédito 

rotativo do cartão de crédito. A entrada no cheque especial se concentra entre os dias 

1º e10, quando a média é 26,1% maior que no restante do mês. No cartão de crédito, o 

uso do rotativo é 59,8% maior entre os dias 5 e 15. 

   A situação é considerada preocupante por economistas porque indica que muitos 

consumidores contam com o limite da conta e o pagamento mínimo do cartão para fe-

char o mês e, assim, pendurados no crédito, esperar até o próximo salário que, quando 

chega, já encontra o consumidor no vermelho. “O comportamento é preocupante por-

que revela um estilo de vida em que as pessoas precisam se endividar para sempre. 

São consumidores que tem confiança de que receberão o salário no próximo mês e, 

por isso, tomam empréstimos sistematicamente logo após receber o salário”, diz o pro-

fessor de finanças do Insper, Ricardo José de Almeida. 

   Na teoria, consumidores concentram o vencimento das contas em datas próximas ao 

recebimento do salário para que haja “casamento” entre receitas e despesas. Mas, na 

prática, é bem diferente. Juntas, as despesas correntes somam valor maior que a renda 

e, por isso, é preciso recorrer sempre ao cheque especial, mesmo com o salário recém 

depositado. 

   Logo depois, o problema cresce porque chega o extrato do cartão com todas as com-

pras do mês anterior. E como a conta já está no vermelho o jeito é pagar o mínimo e 

usar o rotativo. A Sicoob Cooesa tem enfrentado essa questão, orientando seus asso-

ciados para a necessidade de um maior controle das contas pessoais e - até de forma 

muitas vezes incompreendida - dificultando o acesso a crédito para novos endivida-

mentos .    Fonte: Portal do Cooperativismo de Crédito (www.cooperativismodecredito.com.br) 


