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P 
ara atender com eficiência o novo sistema de Cálculo de Risco e 

Limite - CLR implantado pelo Sistema Sicoob em cumprimento 

às atuais Resoluções do Banco Central do Brasil, a Sicoob Co-

oesa irá implantar, no período de primeiro de novembro de 2012 a 28 

de fevereiro de 2013, o processo de atualização de cadastro dos seus 

cooperados pessoa física e pessoa jurídica, que ingressaram  na coo-

perativa em data anterior a fevereiro de 2012. 

   Uma ampla divulgação está sendo programada com o objetivo de 

recadastrar no mínimo 80% dos associados que, desse modo, ficarão 

aptos a usufruir de forma plena e integral, de todas as operações dispo-

nibilizadas pela Sicoob Cooesa, inclusive linhas de créditos, limites de 

cheque especial e cartões de crédito e outros serviços bancários. 

   Para atender as normas do BACEN, além da apresentação dos docu-

mentos básicos (comprovante de residência, identidade, CPF, cópia do 

contracheque) o associado deve apresentar cópia integral da sua última 

declaração de Imposto de Renda, para possibilitar uma análise mais 

abrangente do limite de operações do cooperado, o que só virá em seu 

benefício na hora da liberação do crédito. 

   No final da campanha (28/02/2013), serão sorteados 2 tablets entre 

os associados que tiverem  concluído a atualização cadastral. 
           

 

N ão há dúvida de que o empréstimo consignado (aquele descontado 

diretamente no salário do servidor) é a modalidade de crédito mais 

favorável para instituições financeiras e para o consumidor. De um lado, 

as instituições operam com uma margem insignificante de inadimplência. 

Do outro lado, o consumidor tem acesso a um custo menor do dinheiro 

tomado por empréstimo. Apesar disso, essa relação instituição financeira 

versus consumidor, na grande maioria das vezes em que se estabelece, 

não é uma relação pacífica e equilibrada.   

   Com efeito, se de um lado os Bancos deixam a desejar na transparência 

da informação correta sobre o custo total do dinheiro que está sendo em-

prestado, do outro lado o consumidor, atraído pelas facilidades do em-

préstimo consignado e, muitas vezes, sem cultura pessoal do planejamen-

to financeiro, atola-se em dívidas que viram um “bola de neve”  que au-

menta sem parar, gerando o desespero em função de algo que deveria ser benéfico para o trabalhador. 

   A Sicoob Cooesa, até em respeito aos princípios que movem o cooperativismo, tem se esforçado em fomentar a edu-

cação econômica entre os seus associados, orientando para a utilização do crédito consciente como promoção de uma 

vida mais digna. A luta é difícil, pois depende muito mais da força de vontade do cooperado que, naturalmente, costuma 

ver na Cooperativa uma instituição que deve estar sempre disponível a atender a sua ânsia por crédito, e não  está nem 

um pouco interessado em compreender a obrigatoriedade de que sejam atendidas as normas do Banco Central e da 

legislação do Conselho Monetário Nacional, para a concessão de créditos. 

   Com o avanço permitido dos bancos comerciais ao empréstimo consignado dos servidores, o estado de calote na 

concessão de empréstimos fora da folha se agravou. A Sicoob Cooesa continua pronta para enfrentar esse desafio.    


