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CREDESTIVA FAZ PARTE  DO SICOOB E QUEM 

GANHA É O ASSOCIADO 

Andréa Margon 

No início do mês de julho, a Credestiva oficializou filiação ao Sicoob. Em 

evento na agência da cooperativa, estiveram presentes trabalhadores associados, 

diretores do Sicoob, diretores da cooperativa e lideranças sindicais. O evento veio 

brindar este enlace que, conforme o ex-tesoureiro da Credestiva, José Adilson Pereira 

(* ) se fez necessário para a continuidade da sua existência. 

 

A parceria da Credestiva com o Sicoob foi definida no Planejamento Estratégico 

da cooperativa, realizado pelo seu Conselho Administrativo em 2015. Conforme José 

Adilson, na ocasião identificou-se que era necessário crescer para não acabar. ñA ideia é 

trazer outros serviços. Hoje a cooperativa se limita a captar e emprestar dinheiro aos 

cooperados. Assim, mantendo-se no ramo cooperativista, a parceria com o Sicoob, os 

associados passarão a ter conta corrente, cartão de crédito, todos os serviços bancários 

para o nosso associado. A única diferença, hoje, é que a Credestiva tem o empréstimo 

consignado. O dia que o Sicoob tiver, não haverá qualquer diferença entre elesò, 

considera José Adilson. 

Num primeiro momento, o ex-tesoureiro da Credestiva (José Adilson Pereira) foi 

designado, pelo Conselho Administrativo da cooperativa, para abrir uma conta no 

Sicoob. O objetivo foi avaliar in loco o funcionamento da instituição. 

ñA meta dessa parceria é, em primeiro lugar, aumentar o leque de ofertas de 

serviços aos trabalhadores portuários associados. Num segundo momento é melhorar o 

nosso atendimento, pois a forma que é hoje precisa ser aprimoradaò, disse Jos® Adilson. 
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Ele acrescenta que ñoutro ponto é mudar o princípio de avaliação. Como 

trabalhamos com empréstimo consignado acaba-se deixando de atender o aposentado 

como ele deve ser atendido. Deixa de atender o acidentado como ele deve ser atendido. 

Ou seja, na hora que a pessoa mais precisa a Credestiva não consegue atender. E a visão 

do Sicoob vai trazer uma atenção diferenciada disso. Vai trazer o consignado do 

aposentado. Vai trazer uma avaliação de crédito para quem não tem o consignado. Hoje, 

por exemplo, não se leva em consideração o quanto o aposentado ganha e, somente, 

leva-se em conta o que ele ganha quando está trabalhando e isso leva, muitas vezes, a 

recusa de empréstimos. O Sicoob vai trazer competência técnica para analisar, melhor, 

issoò. 

Assim que os serviços do Sicoob estiverem disponíveis na Credestiva, será a vez 

dos associados se movimentarem. O primeiro passo será pedir a portabilidade do seu 

pagamento para a cooperativa. O segundo passo ficará por conta dos Sindicatos da Orla 

Portuária ES. Será necessária união entre as entidades para que busquem, junto ao 

Ogmo-ES e o setor patronal, para que todos os pagamentos sejam feitos pela Credestiva. 

Este será um tema a ser levado para a mesa de negociação. 
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ñAgora é, simplesmente, uma filiação e se vive um momento de transição para 

organizar o sistema, toda a parte tecnológica. O pleno funcionamento está previsto para 

este início de agosto, mas, para tanto, dependerá de como será levado, esse processo, 

pelo Conselho Administrativo da Credestiva. No momento da filiação todos os serviços 

já deveriam estar em funcionamento. Aquele foi um excelente espaço para o 

convencimento dos associados. Deveria ter iniciado com alguns serviços como a conta 

corrente em funcionamento e não o associado interessado chegar no outro dia a procura 

do serviço e não ter acessoò, lamentou Jos® Adilson. 

 

Josué King Ferreira, presidente do Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores 

de Capatazia ES, lembrou-se da época da criação da Credestiva onde, inicialmente, 

atendeu somente aos estivadores. ñMas, já no começo havia a intenção de que todos os 


