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O 
 dinheiro de plástico, como todas as invenções modernas da economia 

contemporânea, apresenta para o consumidor um elenco de escolhas 
que pode levar da fartura à miséria, do sucesso à falência, além de a-

presentar vantagens e desvantagens. Tudo inicia com a escolha da instituição 

que oferta o dinheiro de plástico. Qual o compromisso dessa instituição com 
você? Que taxas e custos ela lhe oferece? Que benefícios ela lhe proporciona?  
   Feita a escolha, você precisa decidir o momento certo entre usar seu cartão 
de débito ou seu cartão de crédito. Essa escolha pode fazer a diferença. O car-

tão de crédito é uma ferramenta do tipo "compre já, pague depois" e um cartão 
de débito é uma ferramenta do tipo "compre já, pague já". Ambos os cartões 
têm funções importantes em seu plano de controle financeiro. Um cartão de 

débito tem ligação com sua conta corrente. Quando você usa um cartão de 
débito, o dinheiro é subtraído da sua conta. Por outro lado, um cartão de crédi-
to é um empréstimo garantido que uma instituição financeira dá a você. Usar 

um cartão de crédito significa que você pretende reembolsar o valor em uma 
data pré-definida - e sem juros, caso você efetue o pagamento de uma só vez.Se for parcelar, é mais um empréstimo que 
você assume, sujeitando-se ao pagamento de juros muitas vezes estratosféricos.  

   Pela comodidade e facilidade do uso, além da segurança de não ter que carregar dinheiro em espécie na carteira, os 
cartões de crédito caíram no gosto do consumidor e já estão entre os meios de pagamento mais utilizados pelos brasilei-
ros. De acordo com dados recentes da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), 

142,200 milhões de cartões de crédito estão em circulação no Brasil.  
   A Sicoob Cooesa oferece aos seu cooperados, através de seus agentes de negócios, orientações sobre a correta utili-
zação dos cartões de plásticos, de forma a transformá-los em importantes instrumentos de planejamento financeiro. Pro-

cure a sua cooperativa, acesse os cartões do Sistema Sicoob e transforme -os em um aliado. 

A 
 Sicoob Cooesa já está disponibilizando aos seus coopera-

dos os novos cartões SICOOBCARD PLATINUM, da bandeira 

Martercard, lançado recentemente em Brasília pelo Sicoob 

nacional, em comemoração aos 15 anos da implantação do Sistema.  

   O caçula dos cartões do Sistema Cooperativo foi pensado para a-

tender profissionais bem sucedidos que esperam por um tratamento 

que reconheça as suas conquistas. Além de oferecer a menor anuida-

de do mercado e cartões adicionais a custo zero, o Sicoobcard Plati-

num oferece o programa de recompensa com a maior pontuação do 

mercado; assistência Global Service; prioridade de compra e opções 

exclusivas de assentos em estádios; assistência especializada para 

todos os tipos de necessidades; entrada em shows através de acesso 

exclusivo; seguro de assistência em viagem e incontáveis vantagens.  

   Além de todos esses benefícios, o Cartão Platinum se diferencia, 

ainda, por oferecer a vantagem progressiva, ou seja, de acordo com a 

faixa de consumo do ano anterior, o portador pode receber, na anui-

dade, desconto de até 60%. 

   Procure a área de vendas da Sicoob Cooesa e solicite o seu cartão 

Sicoobcard Platinum. Para mais informações, acesse a página da co-

operativa na internet (www.cooesa.coop.br).  


