Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas
Ferroviárias no Estado de São Paulo.
CNPJ.: 53.932.869/0001-30

Vai contratar empréstimo? Confira quanto você pagaria em cada Instituição
O empréstimo consignado costuma ser mais barato do que o empréstimo pessoal, cheque
especial e rotativo do cartão de crédito. Isso acontece porque quem contrata o crédito consignado
tem as parcelas descontadas mensalmente do seu salário ou benefício. Assim, o risco de atraso
nas parcelas do empréstimo é menor e consequentemente as taxas possuem condições melhores.
Cada instituição que oferece o empréstimo consignado tem uma taxa de juros diferente, por
isso é muito importante comparar as condições antes de escolher onde pedir esse crédito. Afinal,
quanto menor a taxa de juros, menor será o valor pago no final!
Cooperativas crédito cobram juros menores mesmo com cobrança de IOF
Os empréstimos feitos em cooperativas de crédito passaram a pagar IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras). Até então elas eram isentas. As alíquotas agora são iguais às que
incidem nos empréstimos feitos em outras instituições financeiras: 0,38% mais 0,0082% ao dia, o
que equivale a 3% ao ano.
Mesmo com a cobrança, as cooperativas de crédito continuam sendo uma opção interessante
para quem procura empréstimo mais barato. Isso se explica pelo fato de as cooperativas não
possuírem fins lucrativos o que possibilita a oferta de taxas de juros mais competitivas. Os juros
cobrados pelas cooperativas podem chegar à metade daquele praticado no mercado financeiro e
ainda boa parte dos juros que o cooperado paga durante o ano é rateado e retorna em forma de sobras
(lucro) no ano seguinte ao próprio associado!
Para ter acesso a todos os produtos e serviços oferecidos pelas cooperativas de crédito é
necessário ser cooperado. O processo de adesão a uma cooperativa é igual a abrir uma conta em
instituições financeiras tradicionais: você deve apresentar documentos de identidade, como RG e
CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.
Confira abaixo comparativa entre as taxas de juros cobradas pelos principais bancos do país e a
COOFER.
Empréstimo Pessoal Consignado de R$ 2.000,00 para pagamento em 12 meses
(Simulação de valores realizada pelo Sistema de Amortização Constante – SAC)
Banco

Taxa mensal
(média/setembro)

Custo total

Itaú

2,78%

R$ 2.361,40

Bradesco

2,14%

R$ 2.278,20

Santander

2,45%

R$ 2.318,50

Caixa Econômica Federal

1,76%

R$ 2.228,80

Safra

1,83%

R$ 2.237,90

Banco do Brasil

1,96%

R$ 2.254,80

COOFER

1,50%

R$ 2.195,00

Taxas retiradas do sitio do Banco Central do Brasil referente ao período de 18 a 24/09/2019 (os cálculos não
levam em consideração outros encargos, como IOF - Impostos sobre Operações Financeiras, TAC entre outros)

