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Novo acesso

Todos os detalhes da sua conta em um click!

internet Banking: sempre que
você precisar e onde estiver

>>
e mais 7 8

vantagens 
 saiBa como você 

pode usufruir dos 
Benefícios da coop!

cola na coop! seu Banco 
não dá futuro uma 

campanha para quem quer 
Benefícios de verdade!

O Internet Banking da CoopEricsson chegou para descomplicar 
sua vida! Com acesso rápido, fácil e seguro, você resolve tudo 
o que precisar em apenas um click. 
E para quem se cadastrar no Internet Banking, a Coop vai 

sortear dois caixas eletrônicos; o CaixaCoop!
Então faça seu cadastro hoje mesmo no Internet Banking e concorra!
O sorteio vai acontecer no dia 15 de outubro!

Participe!
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Uma pesquisa recente da 
CnC (Confederação nacio-
nal do Comércio de Bens) 
divulgou que, em janeiro de 

2018, 61% dos brasileiros estavam en-
dividados, e 9,5% desses não tinham 
ideia de como pagar as suas dívidas. 
E aí surge a pergunta. O que fazer 
nesse caso? O uso da tecnologia 
pode ser uma boa resposta. Os apli-
cativos, além de facilitar o controle 
das contas diárias, ainda oferecem 
ferramentas para quem quer fazer 

empréstimos.
dentre tantos aplicativos, vamos 
apresentar três, os mais fáceis e efi-
cientes. Vejamos:
O GuiaBolso é um dos mais popula-
res nas redes, por se conectar dire-
tamente com o seu internet banking 
e registrar suas compras, oferecendo 
um panorama de como você gasta o 
seu dinheiro. 
Já o Organizze funciona de forma 
mais simples, controlando quanto 
entra e sai do seu bolso por meio 

de gráficos explicativos. o aplicativo 
oferece a maior parte das suas fun-
cionalidades de forma gratuita.
Criado pelo Banco Central, o app 
Calculadora do Cidadão realiza vá-
rios cálculos mais difíceis que va-
mos precisar em algum momento da 
vida, como simular financiamentos, 
prever o rendimento de aplicações e 
corrigir valores com base em índices 
como poupança e inflação. O aplica-
tivo é gratuito e está disponível para 
iOS e Android.

aplicativos que podem ajudar 
a controlar sua vida financeira
Veja abaixo quais são mais práticos e funcionais

Tecnologia

Brasileiro gasta mais 
com juros que em 
alimentação e educação
Juros ainda são os vilões do orçamento

Economia

Quer saber mais?
Fale com a gente! 

(11) 2224 1615   
(11) 2224 1335 

não é segredo que os juros 
dos bancos são elevados! 
Mas o que realmente cha-
ma a atenção nessa infor-

mação transmitida recentemente em 
um importante telejornal, é o compa-
rativo superior de gastos com juros, 
comparados à alimentação, uma ne-
cessidade tão básica!
de acordo com o especialista entre-
vistado, taxas de juros extremamente 
elevadas são resultado da má admi-
nistração do governo brasileiro que 
gasta mais do que arrecada e precisa 

Sempre que precisei a 
cooperativa me ajudou com as 
taxas mais baixas do mercado.
Não utilizo outras linhas de 
credito para aquisição de bens 
ou liquidez de uma dívida 
sem consultar a cooperativa 
antes. Parabéns pelo excelente 
trabalho.”

RAul PAulA
Job Security Enginner

pegar essa diferença no mercado de 
crédito, recursos que poderiam estar 
irrigando o crédito para empresas e 
famílias. Triste realidade.
Mas é aí, diante desse cenário que a 
cooperativa cresce, demonstrando 
ser a melhor opção, com crescimento 
sustentável para todos. Aqui as linhas 
de crédito têm o papel de descompli-
car a vida do cooperado, com taxas 
mais baixas, para não comprometer o 
seu orçamento. Pode confiar! São li-
nhas de crédito com juros que variam 
de 1% a 1,69% ao mês e até 60 meses 
para pagar.
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Taxa de 1% a.m

Taxa de 1,30% a.m

Taxa de 1,49% a.mpessoalpessoal

Taxa de 1,69% a.m

Taxas de 1,20% 
à 1,60% a.m

linha fácil ajuda cooperado
a realizar sonhos

Linhas de Crédito

Viagem internacional e carro novo são sonhos possíveis.
Invista no seu capital

Ir ao México era um 
sonho antigo e parecia 
impossível realizar. Eu até 
tinha juntado uma grana, mas para 
chegar eu lá eu ia ter que ter muita 
paciência. Aí eu recorri à linha 
Fácil, parcelei o restante da viagem 
e fui! Sonhei e realizei e já paguei a 
viagem.”

VINICIuS lEMOS
Analista de Qualidade

confira nossas taxasComparativo de taxas

CooperiCsson

bradesCo

banCo do brasil

Caixa eConômiCa

itaú unibanCo

bv finanCeira

losango 

banCo bmg

1,49%

2,11%

4,34%

4,58%

4,77%

6,03%

8,50%

18,96%

V inicius emprestou e reali-
zou um grande sonho. E 
isso só foi possível porque 
ele tinha um bom limite de 

crédito disponível, resultado de um 
bom saldo de capital acumulado. 
Vinicius percebeu que matemática é 
simples: quanto maior o seu saldo ca-

Taxa de  
1% a.m

ro novo. “ Minha moto quebrou e, 
para arrumá-la, eu teria que investir 
um dinheiro alto e me endividar. Foi 
aí que pensei: já que tenho que fazer 
uma dívida, vou fazer isso de ma-
neira planejada e com juros baixos, 
vou comprar um carro. A princípio a 
ideia até parecia maluca, mas além 
de realizar um segundo sonho, eu 
estaria pagando uma conta planeja-
da, sem juros abusivos que o cheque 
especial me cobraria, por exemplo. 
Fiz um empréstimo no Mão na Roda 
e acabei com o problema.”
Vinícius emprestou 18 mil para pa-
gar em 48 meses. Mas já adiantou 
está se planejando para quitar an-
tes do tempo para realizar um outro 
sonho. “Estou na CoopEricsson há 
dois anos. Antes de ter esse contato 
com a cooperativa eu não sabia o 
que era guardar dinheiro para con-
quistar algo importante. Agora eu 
sou outra pessoa com as finanças. 
Usar o crédito de maneira cons-
ciente, para realizar sonhos, é a 
grande sacada”.
O que o Vinícius esqueceu de falar, 
mas que a gente conta para você, 
é que parte dos juros pagos para a 
viagem e para a compra do carro 
vão voltar para ele no final do exer-
cício – é o que chamamos de sobras.

pital, maior o seu limite de crédito e 
mais fácil é realizar o seu sonho. E ele 
realizou alguns bem legais, que ver?

bienvenido a méxico
depois de peregrinar pelos bancos e 
se certificar de que na Coopericsson 
os juros eram realmente muito me-
nores, o cooperado percebeu que 
realizar o seu sonho era muito mais 
barato com na coop e realizou!

moto quebrada e carro novo 
depois dessa experiência Vinicius 
ficou ainda mais atento às taxas de 
juros por aí e, segundo ele, nunca 
mais utilizou bancos para emprésti-
mo. “ não deixo de observar as ta-
xas nos bancos, mas sempre me de-
paro com oportunidades muito mais 
vantajosas na Coop”.
E foi assim que ele comprou um car-
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data base: julho/2018

vinícius fernandes de lemos tem 20 anos e é analista de Qualidade na ericsson há 2 anos



Banking

Sempre que você 
precisar e onde 

estiver. Todos os 
detalhes da sua 

conta em um click
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O Internet Banking da Co-
opEricsson chegou para 
descomplicar sua vida! 
Com acesso rápido, fácil 

e seguro, você resolve tudo o que 
precisar em apenas um click.
É isso, fácil assim! Consulte saldos 
e extratos, confira dados e muito 
mais. Tudo na palma da sua mão, 
pelo celular ou computador, a um 
click.

Realizei meu primeiro 
acesso e achei super 
prático! É legal ver minha 
cooperativa acompanhando a 
tecnologia! Com toda certeza 
agora ficou muito mais prático 
acessar minhas informações.”

FáBIO lEANdRO lOPES 
Cooperado
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Clique no botão de AuTOATENdIMENTO 
na páginal inicial do site da CoopEricsson:
www.coopericsson.com.br

Para efetuar o cadastro, você deve 
soliciar uma nova senha.

Obs.: A senha do sistema antigo não é 
válida para este novo banking.

Insira o CPF para acessar o internet banking.

Caso não apareça a opção “Solicitar 
nova Senha”, envie um WhatsApp 
para a CoopEricsson (11) 95309 3463, 
informando: Nome completo // CPF // 
E-mail pessoal e profissional.

> Aguarde o contato da cooperativa 
para ter acesso à página de cadastro.

Assim que a tela de acesso aparecer, 
informe seus dados para cadastrar 
nova senha. 

Pronto! Agora é só aproveitar todos 
os detalhes da sua conta, sempre que 
precisar e onde estiver! 
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veja como é fácil acessar o novo 
internet banking da coopericsson!

1º passo

3º passo

2º passo

4º passo

5º passo

>
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Grana curta

nem acaBou 
o mês e já 
acaBou o 
dinheiro?
Veja como esticar o 
salário planejando 
melhor os gastos

planejamento financeiro e 
organização para o futuro, 
como andam suas finanças?

coop recomenda:
canais de dicas financeiras 
BomBam na internet

Tudo começa com a organização do orçamento familiar. 
Conte com a gente pra isso

Especialistas dão dicas gratuitas 
para milhões de pessoas. Confira!

Saúde Financeira! Você pensa 
com frequência em como vai 
a sua relação com seu dinhei-
ro? A CoopEricsson sim. E, 

para isso, coloca à disposição do co-
operado, serviços de consultoria com 
especialistas, para cuidar da saúde do 
bolso. Por meio de clínicas financei-
ras, planilhas e palestras, o coopera-

do aprende a economizar, capitalizar 
recursos e, assim, fazer com que seu 
dinheiro renda mais no final do mês.
nesta página vamos dar algumas di-
cas úteis, bem ao estilo endinheira-
dos. Leia tudo com atenção e não se 
fique surpreso se, ao final da leitura, já 
for diferente a sua relação com o seu 
dinheiro.

Que a educação financeira 
é importante, não se dis-
cute. E aqui na Coop isso 
é levado muito a sério! 

Por isso, sugerimos três canais de di-
cas financeiras que fazem sucesso na 
Internet, para você se informar e ser 
endinheirado!

QuEM ESTá BOMBANdO?
o canal ‘me poupe!’, de nathalia Ar-
curi, reúne mais de 2 milhões de ins-
critos e acumula cerca de 75 milhões 
de visualizações. O diferencial é a 

linguagem, que mistura dicas finan-
ceiras com entretenimento.
Outro canal de sucesso é ‘O Primo 
Rico’, com mais de 1 milhão de ins-
critos e 33 milhões de visualizações. 
Os vídeos oferecem dicas, entrevis-
tas e investimentos na prática.
O consultor Gustavo Cerbasi tam-
bém se dá bem em frente às câme-
ras. Ele é autor de 15 livros sobre 
finanças e acumula mais de 10 mi-
lhões de visualizações em seu ca-
nal – que é intitulado pelo próprio 
nome.

Endinheirados

Dicas

Esticar o dinheiro até 
o final do mês pode 
parecer uma missão 
impossível, a gente 
sabe. Ainda mais 
em tempos de crise 
econômica. A única 
saída nesse caso é se 
dedicar a administrar 
bem o que você ganha 
para evitar dívidas e 
ter uma reserva para 
qualquer emergência. 

adaptar os hábitos 
já vai surtir um 
grande efeito, 
quer ver?

>> Tenha consciência 
de como o seu dinheiro 
é gasto.

>> Defina metas para 
a diminuição gradativa 
das despesas e 
pagamento de dívidas.

>> Discuta 
abertamente como 
programar atividades 
de lazer com a 
família, assim com 
momentos de diversão 
programados, você tem 
o controle.

Canal de entretenimento financeiro já atingiu marca de 2 milhões de seguidores
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Passo a passo coop

você ainda não conhece 
os Benefícios de ser um 
cooperado? saiBa aqui as 
vantagens da cooperativa 
e como usufruir delas!

Capitalização

Juros ao 
capital

Seja Bem-vindo! A 
partir de agora você 
começa a contribuir 
para a sua Poupança 

Programada! Um passo 
muito importante para 
a sua vida financeira. 

Sobrasdevolução 
dos Juros

>> Preencha já sua ficha de adesão em:
www.coopericsson.com.br/pagina/associe_se

>> Você já cooperado, realize uma simulação
e compare ao mercado:
www.coopericsson.com.br/pagina/emprestimos

Benefícios

Aqui seu dinheiro 
só cresce! Mês após 
mês, sua Poupança 

Programada vai 
receber correção de 

Juros ao Capital.
É seu dinheiro em 

boas mãos!

Ufa! o tempo voou e já se 
passaram 3 meses que você 

chegou à CoopEricsson. 
Agora você já pode pegar 
empréstimo para o que 

precisar! nossas taxas são 
as melhores do mercado! 

Confira!

depois de 12 meses as 
sobras são devolvidas 

ao cooperado que 
tomou empréstimo. É 

um dinheiro que sempre 
chega em boa hora!

E para você continuar 
se dando bem, conte 
com nossos parceiros 
para pagar menos por 
produtos e serviços e 

com o nosso Programa 
de Educação Financeira, 

Endinheirados, para a 
saúde do seu bolso
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Empréstimos

Aqui o lucro vira dinheiro 
na conta do cooperado. 

Em outras palavras, os juros 
que você pagar podem 
voltar para você. É o que 

chamamos de Sobras. Parece 
loucura, mas é verdade!



À todo vapor!

Cola na Coop

Dos vagões do trem da Coop já saíram camisetas, smart TVs, 
dois tablets mas, nessa bagagem, ainda tem muito mais

j á temos os vencedores dos dois 
tablets do Cola na Coop. dessa 
vez, quem levou o prêmio foi 
Carlos Augusto de Paula Fer-

nandes, da ericsson, com 60 pontos e 
Ceci Sawada de Souza, da PreviErics-
son, com 39 pontos.
Ceci, que ganhou em segundo lugar, 
conta que ficou muito feliz por ter sido 
contemplada. “Pontuei a partir dos em-
préstimos e indicações. Adorei o prê-
mio! Eu não tinha um tablet e agora 
tenho um novinho, para usar com os 
meus assuntos pessoais”.
Já o Carlos, grande vencedor com seus 
60 pontos, comemora o presente que 
ganhou e ressalta sua satisfação com 
a Coop. “Sou cooperado há 14 anos e 
tenho observado como têm sido po-
sitivas essas ações feitas nesse último 
ano. Gosto muito da cooperativa e, nes-
sa ação, com o prêmio, pude sentir um 
carinho especial”.

 Você ainda pode ganhar Notebooks e Smartphones
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Acesse o site da cooperativa
e saiba mais sobre a campanha:
www.coopericsson.com.br

e a locomotiva cola na coop está com 
tudo! quem ganhou  o que até aqui:

Para começar, cinco sortudos levaram 
camisas da seleção. depois, para re-
forçar a torcida pelo Brasil nos jogos, 
os dois melhores colocados foram pre-
miados com uma Smart TV cada.
dois tablets Galaxy também fizeram a 
alegria de dois cooperados. 
Antes deles quem ficou feliz da vida 
com o prêmio da Coop foi o Edimil-
son moraes, que levou uma Smart TV 
pra casa. “eu fiquei muito surpreso de 
ser sorteado, não esperava. Fiz um em-
préstimo e antes mesmo de pagar a 
primeira prestação, já havia sido sorte-
ado e justamente com a televisão que 
eu estava procurando pra comprar! 

o prêmio da veZ!
Agora o que está na jogada são dois 
notebooks!
Para faturar, a regra segue a mesma. 
Basta acumular pontos indicando novos 
cooperados ou ao solicitar empréstimo.
E se você ainda não embarcou nesse 
trem, ainda dá tempo, mas corra! A car-
ga da Coop segue recheada de prêmios, 
só falta colar na Coop e participar!

A iniciativa de premiar o 
cooperado é uma atitude 

bacana e espero que 
continue. Foi uma surpresa 

agradável ser sorteado. 
Espero que outros tenham 

a mesma sorte que tive.”

Sou cooperado há 14 anos e 
tenho observado como têm 

sido positivas essas ações feitas 
nesse último ano. Gosto muito 
da cooperativa e, nessa ação, 

com o prêmio, pude sentir um 
carinho especial”

Carlos Augusto Fernandes

Ceci Sawada

Luiz Eduardo Silva

Ericsson

PreviEricsson

Ericsson

Pontuei a partir dos 
empréstimos e indicações. 

Adorei o prêmio! Eu não tinha 
um tablet e agora tenho um 

novinho, para usar com os 
meus assuntos pessoais”


