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lmpulso ao crédito imobitiário
Sicoob com um portfólio ainda mais compteto
Nos útt{mos ânos, a crisê econôm cê tem afetado

Íortemente o mercado imobiliário. Em rnomentos
como estê, as pessoâs pensam duês vezes antes
de se comprometerem cor| grandes investimentos,
o que diminui o númêro de compradores e esfria o
mercado, considêrâdo um dos principãts setores dà
economiã. Atém disso, houve uma drástica redução
da oÍêrla de c.edrto pàrd Íi1anc àmento de imóvers,
em êspeciât dos bêncos púbticos, iradic onalmente
f inânciadores desse setor
A pêrspectiva para este ano, no entanto, é
ânimâdora No segundo semestre de 2017, o setorse
recupêrou. Um dos íalores que erpticâm à retomãda
é o progrâma Íederal Minha Câsâ frinha Vida, que
subiu o limite da rendâ dos consumidores. Com â
recuperâcào do crescimenlo, o mêrcado irnobiLiário
começa a seT novãmente alivado e, assim, voitê a
ter prev sào parâ aeceber novos investimentos.
Aproveitândo o momento Íâvorávet, as singutares
podem apostâr no crédito imobiliário. Com este
produto, seus ôssocrados lêm possibiLidade de
finênciar imóveis residenciais, novos ou usados.
com â documenlação regutanzada.
A rnodatidade traz diversas oportunidades para
ês coopêratvas do sistêma, como ê Íidelizâcão do
associado e o âumenlo dàs solucoês ltrancetras
que à cooperêtivâ oíerece.Álém disso, hávantagens
compêtitivas do produto, como ãgilidêde no

crédito imobrtiário é o Srcoob Cred una. com sede
em ltaúna. Com essa modêttdade, a cooperâtiva
pâssoJ a oíerecer natç uma so.,rcâo finãncet-â âos
àssociados e amp!ou seu portfólio de produtos e

serviços, "Pârâ comecar a operâcionalizar este
crédito. estudamos o perlit de nossos ãssociados
e o oíerecemos âos que têm potênciât pâra êsle
tipo de negócio', contâ o presidênte do Consêtho
de Ad.nrnislràcào Lucta,ro 0trrrpio Gurmàràês.
que acreditâ que o momento e Íêvorável pêrâ ês
cooperativês apostãrem na modâLidâde.
Parê a gerente operacronaldo Sicoob Crediunâ,
Renala Màgàt1àes, o créorto imoblaflo preciEà
ser bem exptênado ãos Íunctonários e deve sêr
divu[gêdo àos associados âdequados. "0s produios
e servi(os da coooeràlivà s:o íepassàdo9 à eqJ pe
com dpl.lhes corceitLdis e ope dL;orais. Sempre
noc -eunr'nos e ressdl âmos as inÍormãcóes mat.
importêntês. Com o crédito mob;[iár o, adotâmos
a poslurâ de todê a equipê ser consultorê parâ os
associàdos', revela.

As cooperativas fitiâdâs ao Sicoob Centrêt
Crediminâs podern procurêr os agentes de
negócios e ô prop.iâ Gerêncra oe Aporo à \egoc os
palã obler iníormações sobre âs suas singuLares
ê traçar estrâtégias de comercietizacáo para

levar as rnelhores sotucô€s Íinanceiras aos

processo dê contrataçào e rnethores prazos e laxas,
Quem tem se destacado na cornercializacão do

coopêrados.
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A gerente operâcionâl do Sicoob Crpdiuna, Rênata Magalhàes là dirl, com â prmêirâ cliêntê do sêfliço
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