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icardo Coelho, um dos mais renomados consultores do cooperativis-

mo de crédito, autor do livro “Repensando Banco de Varejo”, publi-

cou no site da sua empresa (www.ricardocoelhoconsult.com.br) arti-

go fazendo uma análise sobre os danos causados a uma instituição finan-

ceira, em decorrência da emissão descontrolada de cheques sem a devida 

cobertura, popularmente conhecido como cheque sem fundo e outras deze-

nas de expressões. 

    A  Resolução 3.518 do Banco Central determina que as instituições finan-

ceiras devem fornecer gratuitamente dez folhas de cheque por mês, desde 

que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, 

obedecidas as condições pactuadas. A falta de cuidados essenciais para a 

concessão de talão de cheques, deixa a instituição exposta ao risco de ima-

gem capaz de provocar danos irreparáveis à credibilidade da cooperativa. 

   No artigo intitulado “Talão de Cheque - Complacente ou Defensável”, Ricardo Coelho lembra que, nas cooperativas 

de crédito, os clientes não são apenas correntistas, “eles tem a condição de “donos” e, para tanto, participam de uma 

sociedade que tem regras claras de conduta”. Assim, ao contribuir para o risco de credibilidade da cooperativa, o coo-

perado está em vias de causar danos irreparáveis ao seu próprio patrimônio.Ao concluir seu artigo, Ricardo Coelho ori-

enta que deve constar nos regulamentos internos da cooperativa “que o mau uso do che-

que poderá desencadear a demissão do cliente da sociedade.Ou seja: não percamos 

tempo com processos e clientes temerosos ou com “verdades” desnecessárias.” 

   A Sicoob Cooesa tem incentivado que seus associados utilizem mais o cartão de débi-

to, reduzindo não apenas os riscos decorrentes da emissão de cheques sem fundo, mas, 

também, os custos que essa modalidade de saque permite ao dispensar a utilização do 

papel. A natureza também agradece! 

DESCUBRA AS NOVIDADES 

DO SEU DINHEIRO (III) 

          Edição Nº 54 Edição Nº 54 --  14 a 20 de FEV de 201114 a 20 de FEV de 2011  

C om o objetivo de incentivar os associados a resgatarem suas obrigações com a 

cooperativa, dentro da data do vencimento, a Sicoob Cooesa passará a sortear, a 

cada dois meses, aparelhos de televisão e micro computadores, entre os cooperados 

que, em 60 dias, não tenham tido qualquer atraso nas parcelas de empréstimos, cotas, 

planos de saúde, cheque especial, cartão de crédito e outros débitos. 

   A inadimplência é um dos principais desafios que uma instituição financeira precisa 

enfrentar, e que ganha contornos diferentes e especiais quando se trata de uma Coo-

perativa de Crédito, diante da sua especificidade de ser uma instituição onde o cliente 

também é o dono do empreendimento. Transformar essa condição específica em van-

tagem é o desafio que deve se perseguido, a cada dia, na tentativa de fazer o coopera-

do compreender que, ao atrasar ou descumprir com suas obrigações financeiras na 

Cooperativa, o associado está comprometendo seu próprio patrimônio e, também, cri-

ando dificuldades para os demais associados, na medida em que o tamanho da inadim-

plência é fator que impede a diminuição dos juros das operações financeiras.    

   Os prêmios serão adquiridos com recursos da promoção do CooperaGanha, promovi-

da pela Sicoob Amazônia, que no ano passado premiou a Sicoob Cooesa com um 

carro no valor de vinte e dois mil reais, descontados os impostos. O regulamento da 

promoção será divulgado no site da Cooperativa na internet. 


