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A ano de 2019 trouxe para o Brasil e para a COOPESF uma série de acontecimentos relevantes. Para a economia 

brasileira, a entrada de uma nova equipe econômica propiciou um período de fortes transformações; o país voltou a 

apresentar crescimento, mesmo que pequeno; a taxa de desemprego baixou; a taxa básica de juros, SELIC, desceu 

para os patamares mais baixos da história e uma grande reforma da previdência foi aprovada.  

A expectativa de que esta série de conquistas tivesse como resultado um cenário de tranquilidade e de expectativa 

para crescimento relevante nos próximos anos foi, em parte, ofuscada por crises políticas internas e externas que 

minaram os ganhos econômicos. Para o ano de 2020, existe consenso no mercado de que os ganhos ocorridos em 

2019 irão se consolidar. 

Para a COOPESF, houve a partir de maio uma nova composição da diretoria executiva, trabalhando com 

independência nas diretrizes estabelecidas pela Assembleia de Cooperados e pelo Conselho. Além de ajustes na 

estrutura interna, houve concentração de esforços em três grandes eixos: redução de custos, venda de produtos com 

menor risco e redução de inadimplência.  

As políticas de crédito captação foram ajustadas aos patamares reduzidos da SELIC, sempre com o intuito de 

oferecer ao cooperado produtos de crédito compatíveis com suas necessidades e taxas competitivas ajustadas ao 

risco de crédito. A nova política de captação permitiu a oferta de produtos menos onerosos em mercados em 

transição, valorizando o investidor comprometido com a cooperativa.  

O incessante trabalho de vigilância e recuperação da inadimplência propiciou negociações efetivas e significativas. 

A ênfase em produtos de menor risco, mesmo que com menor rentabilidade, aponta para um crescimento da carteira 

de forma sustentável e riscos minorados.  

O resultado ao final do ano de 2019, comprova o esforço feito pela equipe.  

Para 2020, o processo de fortalecimento da carteira de empréstimos continuará, mantido o foco em produtos de 

baixo risco e valores pulverizados. A equipe de colaboradores permanecerá em contínuo processo de capacitação, 

visando sempre o melhor atendimento a cooperados nas suas demandas de crédito e aplicação.  

O pagamento dos juros sobre o capital, feito na 1ª quinzena de janeiro, no limite máximo permitido pela lei 

comprova o compromisso com os cooperados que dão suporte financeiro à COOPESF e a eficiência com que esta 

atende às demandas de crédito de seus cooperados. 

Agradecemos a confiança depositada pelos cooperados, colaboradores, clientes, parceiros e amigos da COOPESF e 

renovamos nosso desejo de continuar contribuindo para os projetos individuais de cada um e de todos no porvir. 
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