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O 
s últimos dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo IBGE dão conta de que 

as famílias já começam a colocar um freio no ritmo de consumo. No entanto, apenas 

segurar o impulso de novas compras pode não ser suficiente para colocar o orçamento 

em dia. Nos dados do IBGE o que chamou atenção dos técnicos do Banco Central foi o ritmo de 

aumento dos atrasos de 15 a 90 dias no pagamento das parcelas de empréstimos e financia-

mentos por pessoas físicas. O calote saltou de 5,3% em dezembro de 2010, para 6,6% em abril 

deste ano. 

    O aumento do índice de inadimplência provoca nas instituições bancárias, mês a mês, as 

provisões para cobrir eventuais perdas e vedar riscos de uma crise financeira. Para acirrar ain-

da mais a preocupação, o montante alto de crédito nas mãos de consumidores e a escalada da 

inadimplência ocorrem em um momento de subida da inflação e dos juros, colocando em alerta 

a área de fiscalização do BC. 

   O resultado natural dessa conjuntura é a limitação da oferta de recursos ao consumidor e, do 

outro lado, a edição de um pacote de regras que as instituições financeiras - incluídas as Cooperativas de Crédito - tem 

que seguir já há algum tempo, que levam à redução da oferta e ao aumento do custo das operações de crédito. 

   Os maiores índices de inadimplência das famílias estão no financiamento de veículos, de eletrodomésticos e nos car-

tões de crédito. Isso demonstra como o incentivo ao crédito para enfrentar a crise econômica mundial levou os consumi-

dores a irem às compras, assumindo prestações mensais com o orçamento já apertado. Preocupada com esse cenário, 

a Sicoob Cooesa tem feito todos os esforços para manter o custo do crédito em um patamar que possibilite aos seus 

associados honrarem seus compromissos financeiros com a cooperativa, sem que isso represente um golpe definitivo no 

seu orçamento familiar.   
 Fonte: Correio Braziliense, Caderno de Economia,  6/06/2011 

A o longo dos últimos séculos a humani-
dade tem experimentado e convivido 
com dois grandes modelos político-

sócio-econômico: o capitalismo e o socialismo. 
Passados tantos anos, esses modelos estão cada 
vez mais desgastados e enfraquecidos,  graças à 
permanente inquietação do homem que, em 
todos os momentos, busca novos modelos que 
possam substituir os modelos que já não aten-
dem suas necessidades básicas de relaciona-
mento e sobrevivência. 

   Em meio às discussões em torno de uma alternativa de substituição do capitalismo e do socia-
lismo, é que desponta, a partir das últimas décadas do século passado, o cooperativismo , tra-
zendo em seu ideário características positivas extraídas dos modelos que ainda se sustentam, 
representando uma verdadeira revolução gerencial na relação de poderes. Nascido em meados 
do século XIX , o cooperativismo  consegue equilibrar a necessidade capitalista de gerar negó-
cios e lucros, com a ótica socialista da preocupação com o atendimento dos interesses sociais. 
   Nesse dia 2 de julho, em que o mundo todo festeja o “Dia Internacional do Cooperativismo” , 
a Sicoob Cooesa, enquanto cooperativa do ramo de crédito, vem manifestar a sua convicção de 
estar cumprindo o seu papel de fomentadora dessa revolução social, disponibilizando aos Servi-
dores Públicos do Estado do Pará a oportunidade de dar um basta à lógica cruel da exploração 
indiscriminada ao salário do trabalhador, promovida por pessoas físicas e por instituições finan-
ceiras sem qualquer compromisso com o coletivo e com a ética. 


