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MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO SIMPLIFICADO 
 
1 Estrutura de Gerenciamento de Risco Simplificado 

 
1.1 Risco Simplificado 

 
O Banco Central do Brasil – BACEN, no uso de suas atribuições, estabeleceu a 

segmentação do conjunto das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar por aquele, conforme Resolução CMN nº 4.553/2017, tendo em vista a necessidade 
da aplicação da regulação prudencial, observando as características relacionadas ao porte e a 
atividade internacional das instituições que compõem cada segmento.  

 
De acordo com o Segmento que a instituição estiver enquadrada e o seu perfil de risco, 

tem-se a seguinte segmentação: 
 

Segmento 1 (S1): composto por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de câmbios e caixa econômicas que tenham 
porte igual ou superior a 10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto 
(PIB) e que exerçam atividade internacional relevante, 
independentemente do porte da instituição; 

 
Segmento 2 (S2): composto pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de câmbio e caixa econômicas, de porte inferior 
a 10% (dez por cento) e igual ou superior a 1% (um por cento) do PIB e 
pelas demais instituições de porte igual ou superior a 1% (um por cento) 
do PIB; 

 
Segmento 3 (S3):     composto pelas instituições de porte inferior a 1% (um por cento) e igual 

ou superior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB; 
 
Segmento 4 (S4): composto pelas instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) 

do PIB; 
 
Segmento 5 (S5): composto por instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) 

do PIB que utilizem metodologia facultativa simplificada para apuração de 
requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de nível I e de 
Capital Principal e pelas instituições não sujeitas a apuração de PR. 
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A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Reckitt Benckiser 
está classificada como “capital x empréstimo”, considerado como seguimento “S-5”, conforme 
dispostos das Resoluções CMN nº 4.557/17 e nº 4.606/17 e comunicado do Banco Central do 
Brasil – BCB nº 28.684/15. 
 

A Cooperativa como instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN 
enquadrada no “S-5” implementou estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de 
riscos que compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a 
complexidade dos produtos, serviços, atividades e processos da instituição; proporcional à 
dimensão e à relevância da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela instituição 
e adequada ao perfil de riscos da instituição. 
 

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Reckitt Benckiser, 
encontra-se enquadrada no “S-5”, conforme disposto nas Resoluções CMN nº 4.557/2017 e 
nº 4.606/2017, foi implementado a estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de 
riscos compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a 
complexidade dos produtos, serviços e atividades e processos da instituição. Além disso, 
observou-se a proporcionalidade da dimensão e relevância da exposição aos riscos, 
considerando os critérios definidos e adequados ao perfil de riscos que a instituição está 
sujeita. 

 
Estas resoluções promovem a simplificação do cálculo do capital regulamentar, agora 

denominado patrimônio de referência simplificado (PRS5). Além disso, a avaliação do capital 
mínimo se dá por uma única métrica de capital regulamentar, o que facilita o 
acompanhamento por parte da Cooperativa e suas contrapartes. O cálculo do capital 
regulamentar e dos requerimentos mínimos é extraído exclusivamente de informações 
provenientes dos demonstrativos contábeis (COSIF), o que elimina a necessidade de prestação 
de informação adicional específica para essa finalidade. O capital regulatório mínimo 
requerido será de 17% do montante RWAS5 - Valor dos Ativos Ponderados pelo Risco na 
Forma Simplificada, visto que atualmente a Cooperativa não se encontra filiada a uma Central 
de Cooperativas de Crédito. 
 

A estrutura simplificada de gerenciamento de riscos da Cooperativa está apta a 
identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os gerenciamentos de 
riscos operacional, crédito e sócio ambiental e prever políticas, estratégias, rotinas e 
procedimentos para o gerenciamento destes, periodicamente avaliados pela administração 
da instituição. Além disso, a cooperativa deverá designar Diretor Responsável perante o Banco 
Central do Brasil por tal estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos. 
 

A auditoria interna da instituição deverá avaliar periodicamente os processos relativos 
ao gerenciamento de riscos, com o intuito de validar ou sugerir ajustes que possam contribuir 
no processo de mitigação de riscos que a instituição se encontra exposta em função de suas 
atividades desenvolvidas. 
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A Cooperativa obtém uma peculiaridade que reflete de maneira favorável a redução 
do nível de risco que é parceria e apoio das Empresas Empregadoras do Grupo que 
minimizando a ocorrência de riscos, onde advêm os associados, a consignação em folha de 
pagamento, uma vez que garante o retorno dos valores emprestados, bem como o 
recebimento das capitalizações. 
 

A Diretoria da Cooperativa entende que o manual produzido não necessita de 
aprofundamento em comparação com as grandes instituições financeiras ou Cooperativas de 
Crédito que operem com vários produtos e serviços, mesmo considerando a classificação atual 
da cooperativa como “capital x empréstimo”. 
 

No ambiente que a Cooperativa opera, face à natureza das suas operações com 
consignação em folha da carteira de crédito, à complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos de empréstimos com garantia do capital aplicado pelos seus associados e à 
dimensão de sua exposição a riscos, conforme Resolução CMN nº 2682/99. 
 

A Cooperativa filiou-se à Federação Nacional de Cooperativas de Crédito – FNCC 
formada para representar suas associadas, junto aos órgãos governamentais, instituições 
financeiras e todo o segmento de Cooperativismo de Crédito. A Federação tem como missão 
proporcionar suporte técnico, estratégico e político para que as cooperativas de crédito 
possam se fortalecer, se profissionalizar e praticar os princípios cooperativistas, promovendo 
a melhoria das condições de vida de seus associados, de forma consistente e estruturada. 
 
1.2 Estrutura da Cooperativa 
 

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Reckitt Benckiser, 
constituída em 18 de setembro de 1973 é uma instituição financeira, sociedade de pessoas, 
de natureza civil, sem fins lucrativos, cujo objeto social é desenvolver o uso adequado do 
crédito e prestação de serviços; proporcionar assistência financeira aos associados em suas 
atividades específicas e fomentar o cooperativismo através da formação educacional de seus 
associados. Rege-se pelo disposto nas Leis nºs 4.595/1964 e 5.764/1971, Lei complementar 
nº 130/2009, bem como as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do 
Brasil que disciplinam o funcionamento das instituições financeiras. 

 
A Cooperativa é representada pela Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal, tendo 

como principal objetivo a prosperidade financeira dos associados através de empréstimos 
facilitados com juros baixos, condições especiais de pagamento, além de investimento com 
um ótimo retorno anual. 

  
O quadro social é formado por colaboradores da Empresa Empregadora do Grupo, que 

podem ingressar na cooperativa por livre iniciativa, desde que observados os requisitos 
estabelecidos no Estatuto Social, integralizando mensalmente suas quotas partes de capital, 
o que lhes garantirá o direito a voto nas assembleias em igualdades de condições com os 
demais associados. 
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Os colaboradores contratados por tempo indeterminado pela Empresa Empregadora 
pelo regime de CLT ou contrato de trabalho, os Prestadores de Serviços Contratados pela 
Empresa Empregadora e Aposentados podem ser sócios e usufruir de todos os benefícios 
desde que estejam de acordo com as regras pera se associarem, conforme estabelecido pelo 
estatuto social da Cooperativa. 

 
A Cooperativa pode ser administrada por todos os associados através de representantes 

eleitos para conduzi-la, mas, sobretudo, através da Assembleia Geral, órgão máximo da 
organização cooperativa, a quem cabe as decisões mais importantes da entidade, que são 
tomadas segundo o princípio da gestão democrática, isto é, cada associado tem direito a um 
voto independentemente da sua participação financeira (quota parte) na entidade. O direito 
a voto é decorrente do simples ingresso na sociedade, sendo igual para todos. 

 
Todos os associados participam na constituição financeira da cooperativa através da 

integralização de suas quotas partes, bem como usufruem dos resultados obtidos ao final de 
cada exercício, seja através da distribuição das sobras entre os associados, seja em razão dos 
investimentos feitos com tais sobras em prol da Cooperativa como um todo. Na distribuição 
das sobras não tem relevância o valor da quota integralizada pelo associado, mas a sua 
participação nas atividades da sociedade. 

 
A Cooperativa não pode vincular-se de forma subordinada a nenhuma entidade ou 

pessoa estranha ao seu quadro de associados. Pode firmar convênios, acordos e outros 
mecanismos para ampliar suas atividades ou melhorar as condições dos serviços prestados 
aos seus associados. Entretanto, estes recursos não podem resultar em desrespeito à 
autonomia e ao controle democrático da entidade pelos sócios. 

 
São necessários para os associados que ingressam na Cooperativa, clareza com relação 

à doutrina cooperativista, bem como quanto ao funcionamento da entidade financeira da qual 
passam a fazer parte. Este princípio é de fundamental importância, uma vez que o 
cooperativismo constitui doutrina própria, com princípios específicos, formas de atuação 
definidas e não pode ser confundido com outros tipos de associação comuns em qualquer 
sociedade. 
 

O principal objetivo de uma Cooperativa é a melhoria das condições de vida dos 
associados. Não se admite uma Cooperativa voltada exclusivamente para o mercado, visando 
a obtenção de lucros e os direitos dos associados. A história do cooperativismo demonstra 
que a preocupação com a comunidade foi a fonte da doutrinária desta forma de sociedade. 

 
O propósito da Cooperativa é a educação cooperativista e financeira dos seus 

associados, através de ajuda mútua, da sistemática e do uso adequado de crédito. 
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2 Sistema de Controle Interno 
 

De acordo com a Resolução do CMN n ° 2.554/1998 que dispõem sobre implantação dos 
controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de 
informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e 
regulamentares a elas aplicáveis. 
 

A Diretoria deve se prever e definir a segregação das atividades atribuídas aos integrantes 
da instituição de forma a que seja evitado o conflito de interesses, bem como meios de 
minimizar e monitorar adequadamente áreas identificadas como de potencial conflito da 
espécie. 

 
2.1 Estrutura de Controle Interno 

 
A estrutura de controles internos está baseada na organização e conceito administrativo 

aplicado as necessidades estruturais e políticas adequada a monitorar, controlar e mitigas 
riscos avaliadas pela Diretoria. 
 

O normativo que dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controle 
interno preconiza alguns pontos, considerados imprescindíveis, para que a estrutura de 
controle seja eficiente. Esses pontos devem basear-se na estrutura organizacional da 
Cooperativa e nas atividades administrativas e operacionais com vistas a definir políticas 
adequas que facilitem o monitoramento, controle e mitigação dos riscos avaliados pela 
Diretoria. Nesse sentido, necessário destacar os pontos que devem ser considerados nas 
disposições do controle interno, quais sejam: 
 
 Definição de responsabilidade dentro da instituição; 
 Segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma a que 

sejam evitados o conflito de interesses, bem como meios de minimizar e monitorar 
adequadamente áreas identificadas como de potencial conflito da espécie; 

 Meios de identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar 
adversamente a realização dos objetivos da instituição; 

 Existência de canais de comunicação que assegurem aos colaboradores, segundo o 
correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis 
informações consideradas relevantes para suas tarefas e responsabilidades; 

 Contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição; 
 Acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma a que se possa 

avaliar se os objetivos da instituição estão sendo alcançados, se os limites 
estabelecidos e as leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos, bem como a 
assegurar que quaisquer desvios possam ser prontamente corrigidos; e 

 Existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em 
especial para os mantidos em meio eletrônico. 
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Ressalta-se que o controle interno deve ser periodicamente revisado e atualizado, tendo 
em vista a necessidade de incorporar medidas relacionadas a riscos novos ou que por 
venturam não tenham sido abordados. 

 
No que tange a atividade de auditoria interna, esta deve fazer parte do sistema de 

controles internos seja quando executada por unidade específica da própria Cooperativa ou 
quando a Cooperativa for integrante de conglomerado financeiro, seja por auditor 
independente devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde que 
o mesmo não tenha sido responsável pela auditoria das demonstrações financeiras. 
 

Os controles internos serão executados pelos próprios colaboradores, e havendo 
crescimento do volume de negócios, poderá ser revista a criação de área específica com esse 
fim. 

 
Foram desenvolvidos relatórios na política de gerenciamento do risco operacional 

apontando os principais riscos aos quais a Cooperativa está exposta e a indicação dos mesmos 
com vistas a aprimorar os trabalhos realizados. 
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2.2 Organograma 
 
O organograma da Cooperativa está assim composto: 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

DIRETORIA 
- DIRETOR PRESIDENTE 
- DIRETOR ADMINISTRATIVO 
- DIRETOR OPERACIONAL 

 

CONSELHO FISCAL 
ENTIDADE DE 
AUDITORIA 

COOPERATIVISTA / 
AUDITORIA INTERNA E 
AUDITORIA EXTERNA 

OUVIDORIA 

 

CANAL DE 
DENUNCIA 

 
GERENCIA 

 

ATENDIMENTO 

 
COBRANÇA 

 

FINANCEIRO 

 

ADMINISTRATIVO 

 
COMUNICAÇÃO 

 

TI 

 

COLABORADORES 

 

FNCC 

 

ASSOCIADOS E 
PRESTADORES 
DE SERVIÇOS 

 

PRODAF 
 
 

CONTABILIDADE 

 

CONTROLES 
INTERNOS 

 

OUVIDORIA 
 
 

CANAL DE 
DENUNCIAL 

 
 

JURIDICO 
 
 

ASSESSORIA 
TÉCNICA 

 
 

APOIO A 
GERENCIA 

(TERCEIRIZADO) 
 
 ARQUIVO DE 

DOCUMENTOS 
 
 TREINAMENTO 
 
 

ORGÃOS 
PUBLICOS E BCB 
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2.3 Rito de Assembleia 
 
A Assembleia Geral é o órgão soberano da hierarquia da Cooperativa no que tange os 

limites legais estabelecidos pelo Estatuto Social. 
 

A Assembleia Geral é formada pelos associados, respeitando o limite de quórum 
mínimo, e tem poderes para decidir sobre os negócios relativos ao objeto social. 

 
A convocação tem que ser efetuada através do edital de convocação que por sua vez 

deve ser divulgado em jornal de grande circulação, jornais da Cooperativa, E-mail, Aplicativo 
da Cooperativa, e fixar nas dependências da Cooperativa e locais de grande circulação da 
Empresa Empregadora. O prazo de divulgação são de no mínimo 10 dias antes da Assembleia. 

 
De acordo com a Lei nº 5.764/71 de acordo com o artigo 44º define que deve ser 

realizado anualmente a Assembleia Geral Ordinária e no artigo 45º a Assembleia Geral 
Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto 
de interesse da sociedade, desde que mencionado no edital de convocação. 

 
Na Assembleia Geral Ordinária de acordo com a Lei Complementar nº 130/2009, 

realizara- se anualmente durantes os primeiros 4 meses do exercício social e terá que 
deliberar sobre os assuntos do edital de convocação. 

 
O edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária terá os seguintes ritos 

obrigatórios de prestar de conta dos órgãos de administração da Cooperativa acompanhado 
do parecer do Conselho Fiscal que compreendem o relatório de gestão, a demonstração 
contábil do exercício, a destinação das sobras ou rateio das perdas, eleições do corpo diretivo 
(quando for o período apropriado) e assuntos de interesses gerais. 

 
Na Assembleia Geral Extraordinária é aquela que ocorre fora do prazo da Assembleia 

Geral Ordinária e poderá ser deliberado quaisquer assuntos de interesse dos associados desde 
que mencionado no edital de convocação.  

 
2.4 Atribuições da Diretoria 
 

A Diretoria da Cooperativa de acordo com a atribuições legais e estatutária que lhe 
confere, tem a finalidade de administrar e fazer gestão dos negócios sociais, podendo aprovar 
as operações e responsável por deliberar em reunião assuntos como planejamento e 
acompanhamento do trabalho de cada exercício, fixar prazos e taxas de juros dos 
empréstimos, estabelecer políticas de investimentos e aprovar despesas de administração. 

 
Conforme o artigo nº 31 do Estatuto Social a Cooperativa será administrada por uma 

Diretoria composta de no mínimo 03 membros, todos associados, eleitos pela Assembleia 
Geral Ordinária, compostos pelos cargos de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e 
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Diretor Operacional. Com mandato de 02 anos, podendo ser reeleitos, conforme artigo nº 31 
do Estatuto Social. 
 

Os membros da Diretoria, depois de aprovada sua eleição pelo Banco Central do Brasil, 
serão investidos em seus cargos mediante termos de posse lavrados no Livro de atas da 
Diretoria, e permanecerão com o mandato vigente até a posse de seus substitutos. 

 
A assembleia geral poderá destituir os membros da Diretoria a qualquer tempo. 
 
Compete à Diretoria administrar a gestão dos negócios sociais, podendo realizar todas 

as operações e praticar os atos e serviços que se relacionem com o objeto da sociedade, 
observadas as decisões ou recomendações da assembleia geral. 

 
Compete a Diretoria, para fins do gerenciamento de riscos em gerais, as seguintes 

atribuições: 
 

I. Aprovar e revisar, com frequência mínima anualmente, as políticas e estratégias de 
gerenciamento de riscos e assegurar sua observância pela instituição. 

II. Assegurar a tempestiva correção das deficiências da estrutura simplificada de 
gerenciamento de riscos. 

III. Autorizar, quando necessário, exceções às políticas e aos procedimentos estabelecidos.  
IV. Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição. 
V. Assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital e de 

liquidez. 
VI. Compreender de forma abrangente os riscos que podem impactar o capital e a liquidez. 

 
2.5 Atribuições do Conselho Fiscal 
 

O Conselho Fiscal da Cooperativa de acordo com a atribuições legais e estatutária que 
lhe confere Finalidade de fiscalizar, controlar e questionar os assuntos que divergem das 
normas administrativas e financeiras da Cooperativa, zelando pelo cumprimento da legislação 
cooperativista, trabalhista e fiscal em prol da Assembleia Geral. 

 
A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um 

conselho fiscal, constituído de 03 membros efetivos e 03 suplentes, todos associados e eleitos 
pela assembleia geral, com mandato de 02 (dois) anos, conforme artigo nº 44 do Estatuto 
Social. 

 
Conforme artigo nº 44 do Estatuto Social, os membros do conselho fiscal serão 

investidos em seus cargos somente após aprovação do Banco Central do Brasil, mediante 
termos de posse lavrados no livro de atas do conselho fiscal. 
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No caso de vacância de cargo efetivo do conselho fiscal, será efetivado membro 
suplente, obedecida a ordem de votação e, havendo empate, de antiguidade como associado 
à cooperativa. 
 

A Assembleia Geral poderá destituir os membros do conselho fiscal a qualquer tempo. 
 
O conselho fiscal reunir-se-á ordinariamente 01 vez por mês, em dia e hora 

previamente marcados, e extraordinariamente sempre que necessário, por proposta de 
qualquer um de seus integrantes. 

 
No desempenho de suas funções, o conselho fiscal poderá valer-se de informações 

constantes no relatório da auditoria interna, da auditoria externa ou colaboradores da 
Cooperativa, ou da assistência de técnicos externos, custeado pela Cooperativa, quando da 
importância ou complexidade dos assuntos o exigirem. 
 
2.6 Conflitos de Interesses 

 
Conforme descritos as atribuições dos Diretores eleitos no Estatuto Social entre os 

artigos de números 32 até 43, para que evitem conflitos de interesses os Diretores devem 
explanar todas suas dúvidas indagações nas atas mensais. 

 
Todos os relatórios de testes de estresses devem ser validados por todos os Diretores, 

salvo, se algum Diretor esteja vacância do cargo ou de férias. Caso contrário, os relatórios 
devem ser apreciados e validados por todos os Diretores. 

 
Não é permitido que o Diretor Administrativo e Operacional submetam-se as 

atividades não atribuídas pelo Estatuto Social. 
 
Não é permitido que os membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes 

sobreponham as atividades da Diretoria ou subordine os colaboradores terceiros para 
prestarem informações. 

 
Os contratos de empréstimos solicitados pelos integrantes de partes relacionadas 

deveram ser assinados por mais de um membro do corpo diretivo a saber: 
 
Solicitante: 
 
•Membros da Diretoria: O contrato de empréstimo liberado ou refinanciado por um 

dos Diretores, devem ser aprovados pelos outros dois Diretores. No caso de um dos 
Diretores serem grupo econômico, o contrato deve ser assinado por um Diretor e o 
presidente do Conselho Fiscal. 
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•Os contratos de empréstimos no valor de 01 salário mais uma (1) vez o capital, serão 
assinados apenas uma vez, os demais não precisam 
 

•Membro do Conselho Fiscal: No caso de liberações ou refinanciamentos envolvendo 
os membros do Conselho Fiscal efetivos ou suplentes, os contratos devem aprovados 
pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo, na ausência de um dos Diretores 
será substituído pelo Diretor Operacional. Nos casos em que a operação de crédito 
firmada com o membro do conselho seja subordinado direto de um dos Diretores, 
deve ser substituído por outro Diretor. 

 
•Membros da Administração: A Cooperativa trabalha com colaboradores 

terceirizados, porém, caso proceda a contratação de colaboradores com base na 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a operação de crédito seja por liberação de 
valores ou refinanciamentos deverão ser aprovados por dois Diretores, seguindo a 
ordem descrita acima. 

 

2.7 Prestadores de Serviços 
 

Os prestadores de serviços estão de acordo com a estrutura da Cooperativa dividido nas 
seguintes áreas: 
 
Administrativo: os prestadores de serviços são de serviços administrativos, processamento 
de dados, contabilidade, consultoria, departamento de recursos humanos, jurídico, cobrança, 
auditoria interna, auditoria de governança e auditoria externa. 
 
Tecnologia da Informação: os prestadores de serviços são de empresas especializadas em 
sistema de gerenciamento em Cooperativa de Créditos. 
 

Para seleção dos prestadores de serviços acima descritos são aprovadas pela Diretoria 
em no mínimo três orçamentos ou ser indicado pela FNCC e ter contrato de prestador de 
serviços com o prazo mínimo de serviço. Sendo revisado seus serviços de acordo com as 
políticas estabelecidas. 
 
2.7.1 Serviços Administrativos 
 

De acordo com a estrutura da Cooperativa, os serviços administrativos são 
terceirizados por contratação de prestadores de serviços ou de colaborador da Empresa 
Empregadora alocado na Cooperativa, sendo os casos de colaborador da Empresa 
Empregadora reembolsados pela Cooperativa. 

 
Para essa estrutura, segue as seguintes atribuições: 
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2.7.1.1Gerencia 
 

Compete a gerencia: 

a) Elabora o planejamento estratégico e conduzir o plano de metas da Cooperativa; 
b) Elabora e controla o orçamento, aprovado pela Diretoria; 
c) Elabora e controla o desempenho do resultado gerencial; 
d) Responde pela gestão da Cooperativa; 
e) Prepara e acompanha a projeção e a simulação de resultado; 
f) Controlar os limites legais e operacionais; 
g) Responsável legal pelas elaborações das demonstrações contábeis; 
h) Responsável pelos documentos eletrônicos ao Banco Central (DOC 3040, 5300, 

4010 e 4016); 
i) Ser responsável dos valores a serem aplicados no mercado financeiro; 
j) Gera a equipe sob sua responsabilidade, promovendo sua integração, envolvendo-

a e comprometendo-a na execução de planos de trabalho, na análise de problemas 
e tomada de decisões, realizando sua avaliação e incentivando seu 
desenvolvimento, bem como administrando suas movimentações; 

k) Responde pela formação e desenvolvimento pessoal dos colaboradores da 
Cooperativa, através do plano de treinamento; 

l) Acompanha e faz cumprir as diretrizes definidas e fixadas pela Diretoria, no que se 
refere à estrutura administrativa, alçadas e negócios; 

m)Responde pela organização da pauta da reunião da Diretoria e Conselho Fiscal; 
n) Participa das reuniões da Diretoria e quando solicitado assessora a Diretoria, 

encaminhando e discutindo assuntos de interesse da Cooperativa; 
o) Apoia a Diretoria no relacionamento com o quadro social e eventos sociais; 
p) Controla, acompanha e orienta a aplicação das políticas e procedimentos referentes 

a cadastro, crédito e cobrança, verificando, analisando e fazendo cumprir as normas 
e procedimentos institucionalizados, de forma a viabilizar o retorno dos recursos 
aplicados; 

q) Coordena a contratação e manutenção de serviços terceirizados; 
r) Realiza a gestão de contratos; 
s) Analisa o grau de eficiência dos controles, financeiros e operacionais, verificando 

meios de proteção contra perdas, fraudes, aspectos legais e riscos, sugerindo 
melhorias nas políticas e procedimentos institucionalizados; 

t) Assessora a Diretoria na realização das AGO´s e AGE´s, preparando toda a 
documentação necessária para a realização do evento; 

u) Responde pelas informações ao Banco Central do Brasil por meio do UNICAD e 
acompanhar os correios eletrônicos do Sisbacen; 

v) Zela pela documentação legal da Cooperativa, mantendo em dia as obrigações 
fiscais e remessa de documentação a órgãos públicos; 

w) Executar, controla e monitora o atendimento de apontamentos dos relatórios de 
auditoria e controles internos; 
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x) Acompanha os processos de cobrança das operações inadimplentes (desligados) 
junto à empresa prestadora de cobrança pré - contenciosa e ao escritório jurídico, 
assessorando-as para obtenção de resultados; 

y) Submete às alçadas superiores, propostas para quitações e negociações dos 
devedores, acompanhadas de parecer contendo status atual da cobrança e 
recomendação, que permita apoio na tomada de decisão; 

z) Coordena as mídias sociais da Cooperativa, desde as empresas de comunicação ao 
alcance do resultado esperado; 

aa) Acompanha a auditoria interna e externa, no tocante às operações de crédito em 
geral e gestão da área, assim como responder apontamentos em relatórios e 
submeter a apreciações da Diretoria. 

 
2.7.1.2Serviços Administrativo 
 

a) Auxilia na administração do fluxo de caixa; 
b) Controla a captação de recursos dos cooperados; 
c) Controla a conta corrente, identificando os lançamentos realizados a débito e a 

crédito; 
d) Concilia diariamente os lançamentos em conta corrente com o sistema operacional; 
e) Realiza mensalmente a remessa e o retorno dos valores de descontos em folha de 

pagamento da empresa apoiadora (capital, empréstimos, juros de capital e sobras), 
identificando inconsistências e atribuindo-lhes devido tratamento; 

f) Elabora relatórios legais e gerenciais; 
g) Confere o recolhimento de tributos e contribuições; 
h) Providencia o pagamento de fornecedores e outras obrigações; 
i) Cumprimento dos normativos internos e externos; 
j) Encontro de contas – cooperados desligados/afastados. 
k) Atendimento aos relatórios dos auditores e consolidação dos relatórios prestadores 
 

2.7.2 Atendimento 
 

a) Recebe os contratos de empréstimos para análise; 
b) Efetua análise econômico-financeira dos cooperados para definição de limites, 

submetendo à alçada competente, as operações de crédito não enquadradas no 
limite; 

c) Analisa a concessão de crédito, considerando consultas externas (empresa de 
proteção ao crédito), consultas internas (histórico comportamental do cooperado), 
risco (resolução CMN 2.682/98) e capacidade de pagamento; 

d) Submete o resultado das avaliações para a liberação do crédito conforme as alçadas 
previstas; 

e) Atendimento via ferramentas eletrônicas de comunicação; 
f) Arquiva os documentos suportes de crédito. 

 



 
 

16 
 

2.8 Colaboradores 
 

Atualmente a estrutura da Cooperativa não prevê contratação de colaboradores pelo 
registro na CLT, as contratações de colaboradores são efetuadas como regime de prestação 
de serviço e seu pagamento será mediante a apresentação de documentos comprobatórios. 

 
Atualmente, os colaboradores, embora contrato via prestação de serviços, poderão 

efetuar as rotinas de trabalho, atribuída, via home office, previamente acordado com a 
Diretoria da Cooperativa. 

 
2.9 Associados 
 

Os associados poderão se associar mediante ao disposto do Capitulo III do Estatuto 
Social e seus direitos e obrigações estão baseado no código civil, artigo 1.095, determina que 
a responsabilidade dos sócios associados será limitada, como disposto no estatuto, com a 
observância dos ditames legais. 
 

Para a concessão de empréstimos, de forma que possa resguardar o capital investido 
dos associados, serão observadas a política de empréstimos onde o associado tomará ciência 
das modalidades e taxas. 
 

Os recursos liberados para a concessão de crédito para os associados são tomados com 
base da capitalização mensal dos associados. 

 
A Cooperativa comunicará ao departamento de recursos humanos das empresas 

mantenedoras quanto ao montante a serem repassados dos valores de capital e de 
empréstimos na modalidade de empréstimos consignados, oriundos de descontados em folha 
de pagamento. 

 
Os valores serão repassados à Cooperativa conforme cronograma de pagamentos das 

empresas empregadoras, após a efetivação dos débitos na respectiva folha de pagamento. 
 
Os critérios dos associados para filiação, desfiliação (demissão, voluntária e exclusão), 

será descrito, conforme política de associação. 
 
2.10 Eleições 
 

O presente regulamento eleitoral tem por objetivo salvaguardar a realização de eleições 
democráticas na Cooperativa, também contempla ações que propiciem oportunidades iguais 
de propaganda para todos os candidatos, a não utilização dos cargos de direção e de 
fiscalização da sociedade como instrumento eleitoral, bem como de demais entidades ligadas, 
diretamente ou indiretamente, ao cooperativismo e o respeito ao princípio da igualdade e da 
liberdade cooperativista. 
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Os requisitos para as candidaturas para o cargo de Diretoria ou Conselheiro Fiscal da 
Cooperativa, estão descritos a seguir: 
 

O candidato poderá concorrer ao mandato de membro da Diretoria e Conselho Fiscal da 
Cooperativa desde que atenda a, pelo menos, um dos seguintes critérios de capacitação 
técnica: 
 

a) Formação acadêmica de nível superior ou formação técnica de nível médio em áreas 
administrativas, tais como, administração, contábeis, economia, jurídico e assimilares; 

b) Formação técnica de acordo com cursos que, porventura, sejam ministrados por 
alguma entidade do sistema cooperativo de crédito ou de outro sistema educacional. 

 
Será inelegível para os cargos, além das pessoas impedidas por lei: 

 
a) Os condenados à pena criminal que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; 
b) Os condenados por crime de ordem falimentar, de prevaricação, de corrupção ativa 

ou passiva de concussão, de peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade; 

c) Os dirigentes da Cooperativa que não tiveram as prestações de contas aprovadas pela 
assembleia geral; 

d) O candidato que estiver ocupando cargo público de representação popular. 
 

Os candidatos devem observar os comportamentos éticos e as condutas pessoais mais 
praticadas nos relacionamentos institucionais, especialmente aqueles apresentados no 
código de conduta. 

 
As regras eleitorais para cargos da Diretoria e Conselho Fiscal estão de acordo com artigo 

54º do Estatuto Social e devem ser avaliados pela Diretoria atual se os candidatos para os 
cargos exposto no edital de convocação, estão plenamente atendendo os requisitos deste 
manual. 

 
2.11 FATES 
 

O FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social é descrito no estatuto 
social da Cooperativa e destina-se à prestação de assistência aos associados e seus familiares 
e, aos empregados da Cooperativa, segundo programa aprovado pela assembleia geral. Sua 
constituição é obrigatória pela Lei nº 5.764/71. 

 
Para sua constituição, anualmente é destinado 5% das sobras da Cooperativa para 

compor esse fundo, conforme estabelecido pelo parágrafo 1º, Inciso II do artigo nº 47 do 
Estatuto Social, além dos auxílios e doações sem destinação especial e as rendas eventuais de 
qualquer natureza. A assembleia tem autonomia de destinar um porcentual maior conforme 
o estabelecimento de programas específicos e desde que aprovado pelos associados. 



 
 

18 
 

 
Cabe ao gestor o acompanhamento da regularidade dos atendimentos aos associados. 
 
O Conselho Fiscal deverá acompanhar a regularidade dos atendimentos realizados. 
 
A Cooperativa utiliza o recurso do FATES no campo social, educacional e técnico 

conforme definições da Diretoria e define as regras e critérios de utilização. 
 

2.12 Ouvidoria 
 

A ouvidoria foi instituída em julho de 2007, por determinação do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil, para receber e tratar as reclamações de seus 
associados e usuários que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pela 
Cooperativa ou por quaisquer outros pontos ou canais de atendimento, entre outras 
atribuições. 

 
Este Gerenciamento de Risco, visa disciplinar, quanto à constituição e o funcionamento 

de componente organizacional de ouvidoria, ressaltados na Resolução do Conselho Monetário 
Nacional CMN nº 4.433/15. 

 
A ouvidoria não pode fazer parte dos canais convencionais de atendimento. Ao 

contrário, existem para tratar questões de clientes e usuários que não se sentirem satisfeitos 
com o resultado do tratamento de suas reclamações e desejarem revisão da questão. 

 
A Cooperativa deve garantir acesso de comunicação aos associados de forma gratuita 

e sigilosa para todos os canais de comunicação para o atendimento da ouvidoria de forma ágil 
e eficaz. Bem como a divulgação de todos os endereços e telefones do ambiente de ouvidoria 
devem ser divulgados em todos as formas de divulgação dos produtos e serviços, neles 
contemplam: 

 
a) Nas dependências da Cooperativa em local visível; 
b) No site oficial da Cooperativa 
c) No contrato de empréstimo 
d) No extrato de saldos do cooperado 
e) Nas mídias sociais (e-mail, jornal interno, propagandas, etc.) 

 
A estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos 

produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. 
 
As movimentações financeiras e contábeis de atos não cooperados, será apurado no 

balanço patrimonial no final do exercício para a conta contábil de Sobras e revertido para a 
conta do grupo Social e Estatutária no subgrupo da conta do FATES. 
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2.12.1.1 Atribuições do Ouvidor 
 

As manifestações dos associados para entrar em contato com o canal de ouvidoria 
devem ser para fazer reclamações, elogios e sugestões. 
 

O contato do associado com os canais de ouvidor será realizado através dos canais 
disponibilizado exclusivamente para a Ouvidoria, sendo certo que o Ouvidor registrará a 
reclamação no sistema, onde constará o nome do reclamante, a data e o horário do contato, 
e um resumo da manifestação. 
 

O reclamante receberá imediatamente um número de protocolo, o qual será utilizado 
sempre que entrar em contato com a Ouvidoria para tratar da reclamação, observado o 
disposto no último parágrafo deste item. 
  

O reclamante poderá solicitar que o seu nome seja mantido em sigilo. 
 

A atribuição do ouvidor, assim que receber a manifestação, deve esclarecer ao 
reclamante como funciona o processo administrativo da Ouvidoria, conferindo ao mesmo um 
prazo para a solução, não superior a quinze dias. 
 

O Ouvidor somente poderá gerar um número de protocolo, após certificar-se de que 
não houve solução para a reclamação do associado pelo colaborador da Cooperativa, 
responsável pelo atendimento, ou pela área envolvida. 

 
Caso a manifestação não seja especificamente dos dispostos deste gerenciamento de 

risco e o ouvidor entenda que seja solicitação, informação e dúvidas de atos que compete ao 
administrativo, o ouvidor deve orientar o manifestante a entrar em contato nos canais de 
comunicações oficiais da Cooperativa e mesmo assim, registrar a ocorrência “não 
procedente”. 
 

O ouvidor deve monitorar se a resposta da ocorrência de acordo com a manifestação 
aberta via protocolo foi devidamente respondida pelo setor responsável e não havendo outra 
manifestação pelo associado a ocorrência será encerrada 
 

Caso o ouvidor perceba que a denúncia é extremamente grave, voltada para o amparo 
de ocorrência que pode ter desdobramentos litigiosa, fraude e ameaças. O ouvidor deve 
imediatamente informar ao Diretor responsável nomeado no UNICAD sobre a gravidade da 
ocorrência. 
 

Ao final de cada período deverá efetuar o relatório de ocorrências e informar a 
Diretoria e Conselho Fiscal da Cooperativa a respeito das atividades da ouvidoria. 
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2.12.1.2 Relatório de Ouvidoria 
 

O Ouvidor emitirá relatórios quantitativos, demonstrando datas, históricos, 
estatísticas e pessoas envolvidas e incidência. 
 

O Ouvidor também emitirá relatórios qualitativos, expondo a natureza das 
reclamações, o nível de criticidade (pontual ou sistêmica), solução desejada e solução obtida. 
 

Tais relatórios serão encaminhados ao Conselho de Administração da Cooperativa e 
deverão ser submetidos às auditorias, que deverá analisar o relatório e emitir parecer. 
 

Os relatórios e pareceres serão gerados semestralmente relativos as datas bases 30/06 
e 31/12, ainda que não haja intercorrências durante o período de referência, ou quando da 
ocorrência de fato relevante, e somente serão encaminhados ao Banco Central quando 
enquadrados nos critérios definidos pelo próprio Banco Central, conforme normativos 
expedidos. 
 

Entende-se como fato relevante as reclamações recebidas na Ouvidoria que envolvam 
denúncias de fraude, roubo, injúria, calúnia, difamação, má fé, e outras que configurem 
denúncias graves e que devem ser de conhecimento imediato da Diretoria e o Conselho Fiscal. 
 

Os referidos relatórios são de responsabilidade do Diretor indicado como responsável 
pela Ouvidoria. 
 

Os relatórios deverão ficar arquivados na Cooperativa pelo prazo mínimo de cinco 
anos. 
 
2.12.1.3 Treinamento 
 

A Cooperativa deverá prover a sua equipe de treinamento e aperfeiçoamento técnico 
necessários (com a devida certificação), dentro dos prazos previstos na Resolução do CMN 
nº 3.849/10. 

 
Conforme o disposto desta resolução o treinamento de cursos deve ser com 

certificado e conter temas relacionados a este gerenciamento de risco. 
 

2.12.1.4 Atendimento terceirizado 
 

Devido a estrutura da Cooperativa o telefone gratuito da ouvidoria foi terceirizado pela 
Federação Nacional das Cooperativa de Crédito – FNCC, por ser filiada. 
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Atualmente o telefone usado para o canal de ouvidoria é 0800 940 9360. 
 
O manual de ouvidoria está disponibilizado no site da FNCC no sitio:  

http://fncc.com.br/area-restrita/arquivos/meus-arquivos/2017/03/07/manual-de-ouvidoria/ 
na área restrita. 
 
2.13 Canal de Denuncia 
 

O Banco Central do Brasil, através da resolução CMN nº 4.567/2017, determinou a 
obrigatoriedade de instalação de canal de denúncia, investigação e aplicação de 
procedimentos e regras de compliance por parte de todas as instituições financeiras. 
 

Tem o objetivo de oferecer ao quadro social, fornecedores, colaboradores etc., 
ferramenta eficiente que funcione como canal de comunicação entre os interessados e a 
instituição financeira, por meio de atendimento especifico, através da qual seja possível 
reportar, sem a necessidade de se identificar, situações com indícios de ilicitude de qualquer 
natureza, relacionadas às atividades da instituição. 
 
2.13.1 Estrutura 
 

Devido à baixa complexidade das operações da Cooperativa, notadamente envolvendo 
capital e empréstimo, não foi criado departamento específico para administrar a referida 
operação.  

 
As demandas serão recebidas via Federação Nacional das Cooperativas de Crédito – 

FNCC -, através do site da referida instituição – Canal de Denúncias -, com a qual a Cooperativa 
firmou termo de adesão. A Cooperativa é filiada à FNCC. 
 

Situações que poderão ser consideradas como denuncia: 
 
a) Agressão física; 
b) Assédio moral; 
c) Assédio sexual; 
d) Conflito de interesses; 
e) Desvio de função; 
f) Discriminação; 
g) Enriquecimento ilícito; 
h) Erro nas demonstrações contábeis; 
i) Exploração sexual de crianças e adolescentes; 
j) Falha em auditoria; 
k) Falha em controles internos; 
l) Nepotismo; 
m) Lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico; 
n) Favorecimento; 
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o) Furto; 
p) Roubo; 
q) Retaliação; 
r) Suborno; 
s) Uso indevido da imagem da Cooperativa; 
t) Venda ou uso de entorpecentes; e, 
u) Outros. 

 
2.13.2 Ferramenta para Comunicação da Denuncia 
 

Em parceria com a Federação Nacional de Cooperativas de Crédito – FNCC -  foi criada 
ferramenta especifica para registro das denúncias através do site da instituição. A ferramenta 
encontra-se disponível no site http://fncc.com.br/registrar-denuncia/, na parte inferior direita 
da página, com o título “Canal de Denúncias”.  

 
Para utilização da ferramenta foi assinado termo de adesão com a FNCC, da qual a 

Cooperativa é filiada. 
 
2.13.3 Recepção e Tratamento das Denúncias pela FNCC 
 

As denúncias recepcionadas pela FNCC serão avaliadas por um comitê formado pela 
Diretoria e departamento jurídico da instituição, comitê este que seguirá regimento interno 
para avaliação e tratamento adequado das denúncias. 

 
Após realizadas as devidas avaliações, as denúncias serão encaminhadas aos 

responsáveis técnicos indicados pela Cooperativa, os quais deverão tomar todas as 
providências necessárias para investigação, bem como registrar a conclusão final referente a 
todo o processo investigatório, providências tomadas, etc., no site da FNCC, através da 
ferramenta Canal de Denúncias. 
 
2.13.4 Comunicação à Cooperativa 
 

O responsável técnico pela Cooperativa será sempre o Diretor Presidente. As 
denúncias deverão ser sempre encaminhadas ao Diretor Presidente da Cooperativa que, após 
proceder as investigações devidas, se procedentes ou relevantes em relação às operações 
diversas da instituição ou aos seus membros, associados ou fatores externos, fará a 
obrigatória comunicação ao Banco Central do Brasil dentro do prazo estipulado em resolução. 

 
As denúncias envolvendo o Diretor Presidente, se procedentes ou no mínimo julgadas 

relevantes de acordo com a avaliação do comitê da FNCC, serão encaminhadas diretamente 
ao Banco Central para avaliação e demais providências de investigação. 
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2.13.5 Prazo para Comunicação de Ilicitudes ao Banco Central 
 

As denúncias consideradas procedentes ou no mínimo relevantes, envolvendo 
qualquer operação da instituição ou os seus colaboradores em geral, dirigentes e conselheiros 
fiscais, bem como situações que possam ter o envolvimento de associados ou de pessoas 
externas ao quadro social, que possam afetar ou que estejam afetando as atividades da 
Cooperativa, deverão ser reportadas ao Banco Central em até 10 dias úteis, contados à partir 
da conclusão da investigação interna, sempre com a supervisão do Comitê da FNCC. 
 
2.13.6 Registro das Investigações Realizadas 
 

Todas as denúncias consideradas procedentes ou relevantes deverão ser investigadas 
pela instituição diretamente ou pelo Banco Central do Brasil. 

 
O resultado das investigações de denúncias consideradas procedentes ou relevantes, 

bem como a justificativa para não investigar denúncias consideradas improcedentes, 
obrigatoriamente deverá ser registrado na ferramenta Canal de Denúncias mantida pela FNCC 
em seu site – www.fncc.com.br.  

 
Após registro da conclusão, considerando o Comitê da FNCC a solução satisfatória, 

dará então o assunto por encerrado, ficando também, tal informação, registrada para consulta 
dos interessados. 
 
2.13.7 Sigilo das Informações 
 

As informações inseridas via canal de denúncias serão tratadas com total sigilo por 
parte da FNCC, conforme formalizado em termo de adesão, bem como pela Cooperativa 
através dos seus responsáveis técnicos. A quebra de sigilo por parte de qualquer um dos 
envolvidos incorrerá em crime, conforme legislação vigente. 
 
2.13.8 Divulgação do Canal de Denuncia 
 

O canal de denúncias será divulgado pela Cooperativa por todos os meios de 
comunicação, principalmente através do seu site – www.cooprb.com.br na aba governança 
cooperativa. 
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3 Gerenciamento de Risco Operacional 
 

O Manual de Gerenciamento de Risco Operacional tem por finalidade orientar a 
Administração da Cooperativa nos procedimentos internos destinados a minimizar a 
ocorrência de riscos operacionais, estabelecendo, didaticamente, conceitos e métodos de 
controle, que além de atenderem as exigências legais, devem ser entendidos como uma 
oportunidade de melhoria nos parâmetros de mercado, nos padrões éticos de controle, 
transparência e de informações. 

 
Conforme disposto do artigo 32º na Resolução CMN n°. 4.557/17, define – se como 

gerenciamento de risco operacional à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de 
falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 
externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos 
firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos 
legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela 
instituição. 

 
Entre os eventos de risco operacional, incluem-se: 
 
a) Fraudes Internas 

 
Atos direcionados com a intenção de fraudar tanto em numerários ou ter atitudes não 
autorizada que afeta diretamente ao colaborador, apropriar-se de valores indevidamente 
ou transferência bancárias sem autorização, burlar políticas internas ou regulamento dos 
Órgãos fiscalizadores.  
 
Esses atos poderão serem efetuados envolvendo um colaborador (considerado como caso 
isolado) ou com mais de um colaborador (considerado como conluio). 
 

b) Fraudes externas 
 
Atos realizados por pessoas que não pertence a administração da Cooperativa que tem a 
intenção de fraudar propondo recompensas a pessoas da administração da Cooperativa 
nos casos de empréstimos fora da política ou venda de serviços e mercadorias com 
pagamento de comissão não registrado no contrato de prestação de serviço ou nota fiscal 
e burlar e Estatuto Social e políticas internas implantadas na Cooperativa. 
 

c) Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho 
 
Atuações incompatíveis com a legislação ou acordos laborais trabalhistas, higiene, 
segurança no trabalho, do pagamento de indenizações por danos pessoais ou eventos de 
discriminação. Tais eventos envolvem qualquer tipo de discriminação, incapacitação do 
empregado e falta de definição de responsabilidades e atribuições.  
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Exemplos: compensações pecuniárias, benefícios e desligamentos, greves, apontamento e 
controle inadequado de férias, horas extras, atrasos, faltas, registro de ponto, eventos 
envolvendo a saúde dos empregados e as regras de segurança, assédio sexual, assédio 
moral dentre outros. 
 

d) Práticas inadequadas relativas a associados 
 
Não cumprimento involuntário ou negligente de uma obrigação profissional com os 
associados concretos incluídos os requisitos fiduciários, exemplo: a falta da transferência 
bancária no caso onde o associado oferece todas as condições impostas e mudança de 
taxas e prazos no decorrer do contrato vigente. 
 

e) Práticas inadequadas relativo aos prestadores de serviços de fornecedores 
 
Não cumprimento dos pagamentos nos respectivos vencimentos e cobrança adicionais de 
comissão. 
 

f) Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição 
 
Danos ou prejuízos a ativos materiais como consequência de desastres naturais ou outros 
eventos. 
 

g) Eventos que acarretem a interrupção das atividades da instituição 
 
Incidências nos negócios provenientes de falhas nos sistemas de informação ou outros 
eventos. 
 

h) Falhas em sistemas de tecnologia da informação 
 
Sistemas mal parametrizados, obsoletos, ocorrência de overloads e outros eventos. 
 

i) Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na 
instituição 
 
Erros no processamento de operações ou na Gestão de Processos, assim como de relações 
com parceiros comerciais e provedores. 

 
Os relatórios que permitam a identificação e correção tempestiva das deficiências de 

controle e de gerenciamento do risco operacional devem ser submetidos à Diretoria 
Operacional que devem manifestar-se expressamente acerca das ações a serem 
implementadas para correção tempestiva das deficiências apontadas. 

 
A Diretoria da COOP - RB deve fazer constar do relatório sua responsabilidade pelas 

informações divulgadas. 
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3.1 Controles dos Processos Administrativos 
 

A cadeia dos procedimentos de gerenciamento de risco operacional está atrelada aos 
controles operacionais associado à diminuição da incerteza em relação a eventos futuros. A 
Cooperativa nos procedimentos administrativos operacionais deve ter a consciência que o 
grau de dúvida em relação aos procedimentos existentes e suas consequências sobre as 
atividades estão dentro de um limite tolerável. Portanto, quanto mais eficaz o controle, menor 
o risco. 
 

No que se refere a riscos operacionais, esta preocupação deve ser ainda maior, uma vez 
que as suas consequências podem ser ainda mais críticas. 
 

Portanto, os controles necessários ao gerenciamento adequado dos riscos operacionais 
são considerados eficientes e eficazes se: 

 
• Os objetivos das operações da Cooperativa estão sendo alcançados; 
 
• As demonstrações financeiras publicadas são preparadas de maneira confiável; 
 
• As leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos. 

 
Se todos os profissionais envolvidos com as atividades da Cooperativa, incluindo a 

Diretoria, colaboradores e prestadores de serviço, mantiverem um alto grau de conhecimento 
das atividades sob sua responsabilidade e estiverem atentos ao cumprimento das normas, 
agilizando os processos com a qualidade e a segurança indispensáveis, estarão fazendo um 
bom controle e atingindo os resultados desejados. 

 
É importante, no entanto, que a administração da COOP - RB esteja sempre consciente 

de que o controle deve ser referir tanto aos fatores internos, onde a possibilidade de controle 
é total, quanto aos fatores externos à Cooperativa, onde a possibilidade de controle depende 
do grau de conhecimento sobre suas principais causas.  

 
3.2 Metodologia de Controle 
 

As atividades de controle, dentro do gerenciamento de risco operacional, devem seguir 
uma metodologia de controle que, para efeitos de simplificação do processo de análise, é 
subdividida em cinco focos principais. 

 
a) Ambiente de controle 
 

O ambiente de controle deve ser uma situação permanente e contínua, existente em 
cada uma das áreas da Cooperativa, tendo por objetivo a redução dos riscos e o aumento da 
eficácia dos processos. Isto é obtido através da atenção aos elementos que compõem esse 
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ambiente: integridade, ética e competência dos colaboradores; definição de 
responsabilidades; padrões de gerenciamento; organização e alocação de recursos. 
 

A participação e motivação da administração da Cooperativa têm parcela importante 
no estabelecimento deste ambiente. 
 
b) Identificação e avaliação de riscos 
 

O gerenciamento de riscos requer a identificação e avaliação contínua dos riscos 
inerentes ao negócio, quer sejam de natureza interna ou externa. 
 

Identificar riscos é o ato de avaliar a influência de toda e qualquer situação operacional 
sobre os objetivos esperados de uma atividade, segundo os seguintes critérios: 
 
As identificações de risco devem ser observadas as seguintes análises: 

• Detalhamento do gerenciamento de risco; 
• Históricos de ocorrência do gerenciamento do risco; 
• Fator que contribui para ocorrência do gerenciamento de risco, neste sentido incluir 

fatores de causa e consequência; 
• Controles gerenciais eficaz para mitigar o risco; 
• Relatórios e procedimentos de controles das operações que tenha fatores de indicação 

de causas eficientes e eficazes; 
• Indicadores e performance nas operações em que a Cooperativa opera; 
• Avaliação periódica da conduta do Gerencia e Diretores responsáveis; 
• Plano de ação de mitigação de possíveis riscos a Cooperativa; 
• Prazos escabeceados para mitigar o risco e o responsável pela implementação. 

 
c) Atividades de controle 
 

As atividades de controle são as políticas e procedimentos que fazem com que as ações 
necessárias para atingir os objetivos levem em consideração os riscos identificados e 
avaliados. 

 
Atividades de controle ocorrem por meio da organização, em todos os níveis e em 

todas as funções, da definição e execução dos processos operacionais e dos controles e 
responsabilidades pela sua execução. 

 
 d) Monitoramento 
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Todos os colaboradores são parte integrante do gerenciamento de risco operacional, 
sendo diretamente responsáveis pelos controles internos relacionados com as operações.  
 

O monitoramento se dá por meio de acompanhamentos sistemáticos, nos quais se 
avalia se os objetivos estão sendo alcançados, se os limites estabelecidos estão sendo 
cumpridos e se eventuais falhas estão sendo prontamente identificadas e corrigidas. 
 

A participação ativa da administração da Cooperativa é necessária para que nenhum 
item seja mal avaliado ou desconsiderado. 

 
e) Informação e comunicação 
 

Um sistema de controle eficiente requer que todos os resultados das atividades de 
controle realizadas pelos colaboradores, com acompanhamento da Gerencia, sejam 
prontamente transmitidos a todos os interessados. 
 

Uma comunicação efetiva deve envolver todos os colaboradores, a administração, os 
associados, tendo em mente o papel do sistema de controle, as informações importantes e 
principalmente, as ações implementadas para assegurar os objetivos esperados. 
 

O auditor independente deve comunicar formalmente ao Banco Central do Brasil, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis da identificação, a existência ou as evidências de erro ou 
fraude representadas por:  
 
I. Inobservância de normas legais e regulamentares, que coloquem em risco a continuidade 

da entidade auditada; 
 

II. Fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração da instituição; 
 

III. Fraudes relevantes perpetradas por colaboradores da entidade ou terceiros; 
 

IV. Erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da entidade. 
Para os efeitos deste regulamento, devem ser observados os conceitos de erro e fraude 
estabelecidos em normas e regulamentos do CFC ou do IBRACON.  

 
O auditor independente e a auditoria interna devem manter, entre si, comunicação 

imediata da identificação dos eventos previstos neste item. 
 

A Diretoria deve comunicar formalmente ao auditor independente no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas da identificação, a ocorrência dos eventos referidos no parágrafo 
anterior. 
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3.3 Governança do Gerenciamento de Risco 
 

O corpo diretivo do gerenciamento de risco deve estabelecer conceitos e critérios de 
padronização, visando à elaboração de políticas e procedimentos que limitem o risco 
operacional a um patamar definido como aceitável pela instituição. 
 

A padronização é um processo documentado de estabelecimento de formas claras de 
operação, utilizado em comum e repetidas vezes pelas pessoas relacionadas a uma 
determinada função. 
A organização da Cooperativa é composta da seguinte forma: 
 
a) Diretoria 

 
Responsável por definir e implementar a Política de Padronização de forma a alcançar os 
resultados esperados. 
 

b) Responsável pelo processo de padronização (Gerencia) 
 
Sua função é assegurar a eficiência e zelar pela integridade e segurança do processo de 
os esforços de melhoria do sistema. 
 

c) Responsável técnico pelo padrão (Colaboradores) 
 
Sua função é analisar a necessidade do padrão e auxiliar na elaboração do padrão. Em 
muitos casos, o responsável pelo padrão é, também, o usuário do padrão. 
 

3.4 Relatórios do Gerenciamento de Risco 
 

As falhas, de preferência, devem ser registradas em base de dados única para 
identificação e análise das principais causas de perdas operacionais, permitindo uma atuação 
objetiva na eliminação dos problemas. Para o efetivo gerenciamento das perdas, este registro 
de informações é feito, considerando: 

 
a) Descrição do evento; 
b) Identificação do tipo de risco; 
c) Valor da perda; 
d) Setor afetados e responsáveis; 
e) Planos de ação. 
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3.5 Contratação de Serviços Terceirizado 
 

A Contratação de serviços terceirizado deve ser aprovado pela Diretoria Responsável e 
a contratação deve conter os seguintes requisitos: 
 
1º. O responsável pela contratação deve efetuar no mínimo 3 (três) orçamentos, caso a 

prestação de serviço seja sem cotação, deverá haver justificada a Diretoria e ser objeto 
de discussão em reunião. 
 

2º. Deve ser avaliado se o prestador de serviço tem a expertise necessária para conduzir os 
trabalhos ao qual está sendo contratado. 

 
3º. Deve ser avaliado se o prestador tem requisitos de continuidade dos negócios e a 

condução nos trabalhos caso tenha alguma vacância do cargo na empresa terceira. 
 

4º. Caso o prestador seja de serviços administrativos que obtenha e efetue dados 
administrativos, deve ser analisado se a empresa prestadora de serviço possui backup´s 
ou arquivados em nuvem para que tenham a salva guardar as informações necessárias. 

 
5º. O prestador de serviço contratado não deve ser pessoas ligadas a administração e 

contratação para benefícios próprios. 
 
3.6 Plano de Contingência 
 

O plano de contingência da Cooperativa está atrelado a três partes: 
 
1º. Contingência de TI 

 
Para mitigar o risco de contingência na área de tecnologia a Cooperativa usa a rede da 

empresa empregadora e os backups do sistema são efetuados pela empresa terceirizada 
desenvolvedora do sistema. 

 
O associado após passar pelo período de carência de três (3) meses, somente os 

colaboradores são os responsáveis para a geração do contrato mãe, onde o associado assina 
com a concordância dos termos. 

 
Os colaboradores da COOP – RB são os responsáveis pela geração do login e senha e 

deve ser enviado em um envelope lacrado no endereço do associado ou encaminhado para o 
e-mail cadastrado no sistema operacional da Cooperativa. 
 
2º. Contingência de Catástrofes 
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A COOP - RB encontra-se dentro das dependências da empresa empregadora da 
unidade de São Paulo - SP, utilizando parte da estrutura cedida a Cooperativa. O local em que 
os colaboradores estão é um ambiente que possibilita o cooperado negociar com privacidade, 
sendo que nas demais unidades da empresa, o atendimento é dentro do setor de recursos 
humanos, onde oferece a total privacidade de negociação com os cooperados. 

 
O local que a COOP - RB opera, atende e possui estrutura de cabeamento elétrico e 

sistema de tecnologia, a segurança é conforme regras da empresa empregadora e caso tenha 
alguma ocorrência de catástrofe de enchente e interrupção de energia. A Cooperativa poderá 
realizar suas operações e atendimento dentro de salas da empresa empregadora, sendo na 
unidade da Avenida Juscelino Kubitschek ou unidade da Embu das Artes, na cidade de São 
Paulo. 

 
Devido a Cooperativa estar dentro das regras de segurança da empresa empregadora, 

não há necessidade de obter seguro patrimonial. 
 

3º. Contingências Trabalhistas 
 
 A Cooperativa atualmente trabalha com colaboradores devidamente registrados e a 
escala do gozo de férias é definida junto da Diretoria respeitando o limite máximo permitido 
pela CLT. 
 

Todos os dados relativos aos pagamentos de holerite e recolhimentos de FGTS e INSS 
são arquivados de forma eletrônica e física a parte. 
 
4º. Contingências Fiscais 

 
A Cooperativa efetua e controla os pagamentos tributários conforme Lei e os seus 

vencimentos são controlados através de relatórios suportes. 
 

Caso tenha algum tributo de caráter duvidoso de recolhimento e assunto é tratado em 
reunião de Diretoria e com a assessoria jurídica, cujo deve emitir parecer sobre o disposto do 
tributo e quais medidas a Cooperativa deve tomar para evitar riscos. 
 
3.7 Compliance  

 
Conforme disposto da Resolução do CMN nº 4.595/2017, a política deve defino a 

regulamentação do perfil do risco de negócio de forma de assegurar o seu gerenciamento, 
observado o porte, a natureza e a complexidade. 
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3.8 Segurança das Informações 
 

A segurança da Informação estabelece as diretrizes corporativas da Cooperativa para a 
proteção dos ativos de informação e a prevenção de responsabilidade legal para todos os 
usuários.  
 

A informação possui grande valor para a Cooperativa, devendo ser adequadamente 
utilizada e protegida contra ameaças e riscos.  
A segurança da informação deve abranger três aspectos básicos, destacados a seguir: 
 

a) Confidencialidade:  
 
Somente pessoas devidamente autorizadas pela empresa devem ter acesso à 
informação. 
 

b) Integridade:  
 
Somente alterações e adições autorizadas pela empresa devem ser realizadas nas 
informações. 

 
c) Disponibilidade:  

 
A informação deve estar disponível para as pessoas autorizadas sempre que necessário 
ou demandado. 

 
Para assegurar esses três itens mencionados no artigo anterior, a informação deve ser 

adequadamente gerenciada e protegida contra roubo, fraude, espionagem, perda não 
intencional, acidentes e outras ameaças. 
 
3.9 Alçada de Valores 
 

Para mitigar riscos de alçada de valores e transições dentro de suas dependências a 
Cooperativa efetua suas transações de forma eletrônica, da seguinte forma: 

 
a) Liberações de empréstimos 

 
Todas as aprovações e liberações de empréstimos são efetuados pelos colaboradores 

conforme estipulado até o limite da política de empréstimo. Caso o valor esteja acima da 
política, prontamente a Gerencia que revisa todos as liberações de empréstimos, passará 
para aprovação da Diretoria e a decisão favorável ou desfavorável a liberação deve ser 
registrada em ata. 

 
Para pagamento do empréstimo solicitado pelo cooperado, os valores somente 

poderão ser depositados na conta do próprio cooperado, não sendo permitido de 
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qualquer forma o depósito em outra conta que não seja do cooperado e tão pouco poderá 
ser liberado empréstimos via numerário em espécie. 

 
b) Liberações de empréstimos com partes relacionadas 

 
Nos casos em que os empréstimos são entre partes relacionadas sejam os membros 

da Diretoria ou os membros do Conselho Fiscal, os contratos devem ser liberados por 
mais de um diretor. 

 
No caso em que um dos diretores tome empréstimo a liberação deve ser 

obrigatoriamente aprovada pelos outros dois diretores, na vacância de um dos diretores 
deve ser assinado por um diretor e o presidente do conselho fiscal e no impedimento do 
presidente do conselho fiscal deve ser assinado por um conselheiro efetivo. 

 
Os motivos que impede o presidente do conselho fiscal assinar a liberação de 

empréstimo para o diretor solicitante são se trabalharem no mesmo setor, sendo que o 
presidente do conselho é subordinado diretamente pelo diretor solicitante na empresa 
empregadora, esteja de férias ou afastado por motivos de força maior. 

 
c) Recebimentos de empréstimos e capital 

 
Os valores de recebimento de empréstimos e capital, geralmente são recebidos via 

repasse de folha da empresa empregadora. Caso o cooperado queira quitar ou antecipar 
parcelas de empréstimos o tramite só poderá ser efetuado via depósito identificado na 
conta corrente da COOP - RB, não sendo permitido de qualquer forma depósitos em conta 
corrente de colaboradores e Diretores. 

 
Não é permitido ao associado efetuar pagamentos de empréstimos e capital em 

espécie nas dependências da Cooperativa. 
 

d) Pagamentos 
 
Todos os pagamentos de despesa da Cooperativa, somente poderá ser efetuado via 

pagamento bancário na conta corrente da COOP - RB, com o lastro de comprovante de 
pagamento. A Cooperativa não tem a necessidade de obter caixa de fundo fixo de valores 
em espécie. 

 
3.10 Indicadores Econômicos 

 
A Gerencia efetua análises dos indicadores econômicos, limites operacionais e de 

desempenho do fluxo financeiro, contábil e administrativo da COOP - RB com o intuito de 
mitigar possíveis riscos operacionais e manter os saldos financeiros e contábeis de forma 
consistente que não desabone as operações financeiras da Cooperativa e afete os demais 
riscos de liquidez, mercado e continuidade dos negócios. 
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Os colaboradores auxiliam na elaboração dos relatórios gerenciais, a Gerencia revisa os 

números e indicadores para que sejam reportados mensalmente a Diretoria. 
 
Alguns indicadores de desempenho, dependendo da materialidade e relevância, 

poderão ser apresentados a Diretoria de forma mensal, semestral e anual. Conforme 
descrevemos abaixo: 

 
• Indicadores mensais: São os indicadores que impactam no fluxo de caixa, resultado 

operacionais e limites estabelecidos pelo Bacen. 
 
• Indicadores semestrais: São os indicadores que decorre de tempo como créditos 

baixados para prejuízo, variação do nível de risco, teste de estresse da carteira e 
análises sugerida para Diretoria. 

 
• Indicadores anual: Estes indicadores podem ser decorrentes de perdas operacionais 

decorrente do exercício social. 
 
Os indicadores que a Cooperativa utiliza para análise de dados compõem a projeção 

contendo o comparativo de outros períodos quando necessário, projeção do momento e 
ticket médio atual e projeções de valores futuros de entrada e saídas de recursos. 

 
A Gerencia efetua e apresenta os seguintes indicadores para análise da Diretoria: 
 

a) Resultado: 
 
Os valores de resultado contábil da Cooperativa mensal e acumulado, com a projeção de 
juros ao capital a pagar no encerramento do exercício social. 
 

b) Relatórios Financeiros: 
 
O relatório gerencial de projeções de liquidez financeira contendo informações de entradas 
e saídas de recursos financeiro oriundo das operações de empréstimos e capital. 
 

c) Provisões de Crédito: 
 
A Gerencia apresenta mensalmente os valores de provisões e reversões de créditos de 
liquidações duvidosas, para análise do recebimento e controle da inadimplência. 
 

d) Limites Operacionais 
 
A Gerencia apresenta mensalmente os relatórios gerenciais contendo os limites 
operacionais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, tomados por base do Patrimônio 
de Referência (PR).  
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Os limites operacionais pelo Banco Central do Brasil estão assim compostos: 
 

Descrição  Limites sobre o PR  Resolução CMN 
Aplicações Financeiras na mesma Instituição  25%  4.434/2015 
Maior Saldo Devedor  10%  4.434/2015 
Ativo Permanente  50%  2.699/1999 

 
e) Análises Gerenciais 

 
Para que sejam monitorados os saldos contábeis e financeiros, bem como a COOP - RB 
tenham dados para planejar tanto os períodos atuais como períodos futuros, são 
analisados pela Diretoria e Gerencia relatório gerenciais contendo as seguintes 
informações: 
 
•Análise dos maiores devedores:  

 
Neste relatório são analisados se há concentração de valores a receber para que sejam 
monitorados a capacidade de pagamento e se houver demissões se o fluxo de caixa da 
Cooperativa será afetado. 
 
Para essa análise foi tração os seguintes parâmetros: 
 

Quantidade dos Maiores 
Devedores  Representatividade em porcentagem 

10  <30% do total da carteira a receber 
50  <40% do total da carteira a receber 

100  <60% do total da carteira a receber 
 
Caso os índices de concentração de devedores sejam maior do que supracitado acima, a 
Gerencia deve efetuar o teste de estresse da carteira para monitorar se os capitais de 
todos suportam a dívida e caso não suporte deve ser avaliado se o valor do saldo 
remanescente a receber, caso não receba, se afeta o fluxo de caixa da Cooperativa. 
 
Esse teste deve ser levado ao conhecimento da Diretoria com o registro em ata. 
 
Se as representatividades não ultrapassarem a porcentagem definida, o teste de estresse 
da carteira deve ser efetuado uma vez por ano. 
 

•Análise dos maiores capitalistas: 
 
Neste relatório a Cooperativa deve avaliar se há concentração de capitalistas, no intuito 
de analisar se houver demissões em massa da empresa empregadora, o fluxo de caixa 
venha ser afetado. 
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Para essa análise foi tração os seguintes parâmetros: 
 

Quantidade dos Maiores 
Associados  Representatividade em porcentagem 

10  <30% do total da carteira a receber 
50  <40% do total da carteira a receber 

100  <60% do total da carteira a receber 
 
Caso os índices sejam acima do planejado, a Cooperativa deve avaliar, caso tenha a saídas dos 
mesmos abatendo o saldo de empréstimos, se houver, o que pode afetar o fluxo de caixa da 
Cooperativa. 

 
•Análise do Capital: 

 
O relatório deve apresentar, os valores mensais do saldo contábil de capital para que seja 
monitorado a variação mensal. Caso tenha uma baixa de capital acima de 15% de um mês 
para outro, deve ser avaliado se devoluções de capital são por demissões da empresa 
empregadora ou por saídas espontâneas. Em caso de saídas espontâneas à Diretoria e 
Gerencia deve tomar medidas cautelares. 
 

•Resultado Contábil: 
 
O relatório deve apresentar dados dos saldos contábeis mensais de receitas e despesas e 
caso tenham variações significativas a julgamento da Diretoria, os valores devem ser 
avaliados. 

 
• Liquidações de Fluxo de Caixa: 

 
A Cooperativa deve avaliar mensalmente as variações de liquidez imediata, análise de 
recebíveis a curto e longo prazo. A fim os valores a receber não concentre mais de 70% a 
longo prazo, para que não afete o disponível. Esse teste deve ser avaliado 
semestralmente. 

 
• FATES: 

 
A Cooperativa deve avaliar trimestralmente o saldo de FATES para que afete o resultado 
de sobras do exercício. 
 

•Quadro Social: 
 
Mensalmente deve ser avaliado o fluxo de entradas e saídas dos associados. Caso tenha 
saídas significativas, deve ser avaliado qual o motivo dessas saídas. 
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3.11 Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 
 
A Cooperativa no intuito de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo, executa todo o volume de operações financeiras, tanto de entradas e saídas de 
forma eletrônica via transações bancária com lastro de documentos suportes em todas as 
operações, não permitido transações financeiras em espécie ou por intermediários, conforme 
item 3.9 deste manual. 
 

A aplicação de mecanismo de mitigar a possibilidade de quaisquer indícios de lavagem 
de dinheiro é de responsabilidade dos colaboradores da Cooperativa o conhecimento, a 
compreensão e a busca de meios para prevenção a lavagem de dinheiro. 

 
O cadastro dos associados é elemento essencial na prevenção e combate ao crime de 

lavagem de dinheiro, no entanto destaque-se o fato de que os associados têm o cadastro 
vinculado ao Recursos Humanos da empresa empregadora do grupo. A COOP – RB 
compartilha desses cadastros quando há necessidade de consultas. 

 
O conhecimento de algum indício de lavagem de dinheiro deverá ser comunicado a área 

responsável pelos controles internos. 
 

Os colaboradores e Diretores deveram fazer curso de prevenção à lavagem de dinheiro 
pelo menos uma vez a cada ano letivo. 

 
A Gerencia da COOP - RB é responsável pelo monitoramento de transações atípicas em 

conta corrente apresentado relatório para discussões junto a Diretoria para avaliar a 
capacidade da afirmação do compromisso. Deve avaliar atos que possam ir de desencontro 
com o estabelecido pela política, desenvolver treinamentos durante o exercício aos Diretores 
e colaboradores, bem como participar em eventos promovidos pelos órgãos de classe. 

 
Obrigatoriamente, a Gerencia irá avaliar transações acima de R$ 100.000,00 através do 

“Formulário de Declaração de Origens e Recursos Financeiros”.  
 
3.12 Continuidade dos Negócios 
 

Estabelecer as diretrizes e as responsabilidades a serem observadas na continuidade de 
negócios da Cooperativa, de forma a minimizar os impactos financeiros, operacionais, legais 
e regulatórios decorrentes de indisponibilidades dos recursos – humanos, materiais e 
tecnológicos – essenciais para o funcionamento de suas operações. 
 

O plano de continuidade de negócios é o desenvolvimento preventivo de um conjunto 
de estratégias e planos de ação de maneira a garantir que os serviços essenciais sejam 
devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um desastre, e até o retorno à 
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situação normal de funcionamento da empresa dentro do contexto do negócio do qual ela faz 
parte.  
 
Seguem alguns conceitos relacionados a continuidade dos negócios: 
 
a) Sistemas Críticos são sistemas inoperantes implica em perdas irreversíveis financeiro, 

jurídico ou de imagem da Cooperativa e sua atividade produtiva deve acontecer em até 24 
horas após a ocorrência do desastre. 

b) Desastre é a ocorrência de qualquer tipo de anormalidade que impeça ou impacte a 
atividade de produção dos sistemas críticos. 

c) Recuperação é o restabelecimento da atividade produtiva dos sistemas críticos, mesmo 
que paliativa ou parcialmente, no caso do desastre se efetivar. 

d) Pontos Básicos para a elaboração do plano de contingência é necessário levantar alguns 
itens básicos, quais sejam: 
 
I. Quais são os sistemas críticos que garantem a continuidade do negócio da Cooperativa; 
II. Análise de impacto nos negócios; 
III. Análise de riscos para os principais negócios; 

IV. Homologação dos sistemas críticos por parte da Diretoria Executiva; 
V. Recursos de hardware, software e infraestrutura tais sistemas dependem; 
VI. Backup; 
VII.Decisões pós-desastre para a recuperação. 

 
A Continuidade de Negócios da Cooperativa deve prever mecanismos que permitam: 
 

a) Identificar as ameaças internas e externas que possam comprometer a continuidade 
das operações da Cooperativa; 

b) Identificar os possíveis impactos à operação decorrentes da concretização de tais 
ameaças; 

c) Identificar os requisitos para a continuidade dos negócios, incluindo os legais e os 
regulatórios; 

d) Estabelecer papéis e responsabilidades das partes internas e externas à Cooperativa; 
e) Desenvolver estrutura de gerenciamento e resposta às crises, suportada por níveis 

adequados de autoridade e competência, que assegurem a comunicação efetiva às 
partes interessadas; 

f) Desenvolver processos e mecanismos que viabilizem a recuperação das atividades em 
caso de interrupção; 

g) Realizar treinamentos, testes e análises que garantam a manutenção e o bom 
funcionamento dos planos de continuidade; 

h) Aderir e cumprir as diretrizes contidas nesta política; 
i) Participar de treinamentos com o objetivo de assegurar que os conselheiros, os 

diretores, os gestores e os demais colaboradores da Cooperativa; 
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j) Identificar e avaliar riscos de descontinuidade, adotando, segundo orientações da 
Cooperativa central a que estiver associada, procedimentos adequados para 
minimização; 

k) Para os recursos essenciais, são formalmente estabelecidos os planos com 
procedimentos alternativos para recuperação das atividades exigidas, no tempo 
desejado, observada a relação custo/benefício e o impacto potencial. 

l) Devem ser realizados treinamentos com o objetivo de assegurar que os conselheiros, 
os diretores, os gestores e os demais empregados da Cooperativa sejam 
conscientizados: 
 

I. Das ameaças de geração de interrupção das atividades e seus desdobramentos; 
II. Da importância do estabelecimento de estratégias de funcionamento dos planos 

de gerenciamento de incidentes e de continuidade de negócios;  
III.De como implementar os planos de continuidade em resposta a interrupção dos 

processos ou atividades críticas; 
m) Todos os envolvidos no processo de continuidade de negócios, ainda que não 

participem das deliberações, são responsáveis pela qualidade das operações que 
realizarem; 

n) A gestão da continuidade de negócios é objeto de acompanhamento sistemático por 
parte dos órgãos de administração da Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 
 

4 Gerenciamento do Risco de Crédito 
 

O presente manual de risco de crédito visa promover a adequação das atividades 
operacionais bem como propósito criar mecanismos e direcionamento para condução das 
operações de crédito, preservando o capital dos associados e gerenciando os limites de 
inadimplência aceitáveis nas operações da Cooperativa em conformidade com as resoluções 
Conselho Monetário Nacional - CMN nºs 2.682/99, 2.697/00 e 4.557/17, pertinentes ao 
controle do risco de crédito. 
 

Conforme art. 21 da resolução CMN nº 4.557/17, define-se o risco de crédito: 
 

a) Não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados. 
b) Desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em instrumento 

financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do 
interveniente ou do instrumento mitigador. 

c) Reestruturação de instrumentos financeiros. 
d) Custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos. 

 
O risco de crédito da Cooperativa é baixo considerando que as operações de crédito estão 

condicionadas a folha de pagamento, dando garantia na concessão do empréstimo. 
  
A política de crédito também mitiga o risco concedendo o empréstimo de forma 

conservadora de modo não deteriorar a classificação de risco possuindo uma gestão eficaz 
para administrar a provisão sobre a carteira total. 

 
Outro fator que mitiga o risco é a parametrização do sistema informatizado que processa 

o saldo de capital, o salário e o valor do empréstimo solicitado dentro das políticas 
estabelecidas.  
 

Para as operações renegociadas, a Cooperativa segue o contido na política de crédito 
visando manter as regras e recuperar os custos. 
 

A Cooperativa não presta avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras 
operações de natureza semelhante. Qualquer mudança em relação a tais itens deverá ser 
aprovada pela Diretoria. 

 
Dentro da complexidade de operações existente na Cooperativa, citamos os principais riscos: 
 

a) Inadimplência. 
b) Aumento do número de colaboradores afastados e desligados com operações sem 

desconto em folha. 
c) Controle manual de inadimplência. 
d) Repasse da folha de pagamento. 
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As políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de crédito deve prevê claramente 

documentadas e que estabeleçam limites operacionais, mecanismos de mitigação de risco e 
procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de crédito em níveis considerados 
aceitáveis pela administração da instituição, além dos demais itens constantes no art. 21 § 1º 
da resolução CMN nº 4.557/17, ou seja, da contraparte e da reestruturação de instrumentos 
financeiros. 

 
A Diretoria entende que a estrutura desenvolvida é compatível com a natureza das suas 

operações e a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e proporcional à dimensão da 
exposição ao risco de crédito da instituição. 

 
4.1 Sistema Operacional 

 
O sistema informatizado da Coop - RB é o sistema Syscoop 32, fornecido pela empresa 

Prodaf Informática Ltda., e responde pelo gerenciamento e classificação do risco de crédito. 
 

Os procedimentos internos asseguram as operações de crédito realizadas através do 
sistema operacional com os colaboradores qualificados para a função. 
 

As informações do associado, tais como salário, data de admissão e ficha cadastral, estão 
na base de dados e arquivos das empresas mantenedoras, havendo também cópias dos 
documentos citados nos arquivos eletrônicos e físicos da Cooperativa. 

 
A Cooperativa oferece taxas de empréstimo considerados atrativos que possam 

competitivos com as outras Instituições Financeiras por tratar – se de operações consignadas 
em folha que jugam de baixo risco. A decisão das taxas aplicadas será conforme aprovação da 
Diretoria que irá analisar mensalmente através dos relatórios gerenciais financeiros e 
contábeis, se o fluxo de caixa é compatível com o ticket médio de entradas e saídas de recurso. 

 
Os empréstimos solicitados pelos associados, para atender qualquer necessidade 

financeira, poderão ser pagos parceladamente, obedecendo os limites de crédito, a 
capacidade de pagamento e os prazos para pagamento descritos nesta política. 

 
Os gestores avaliam a capacidade de pagamento dos associados através de mecanismo de 

avaliação como a política de crédito, consultas aos órgãos de proteção ao crédito e ao SCR - 
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central para mitigar o risco do crédito. 

 
De acordo com a política de empréstimo, utilizada internamente pela Cooperativa, as 

modalidades de empréstimos e taxas, estão assim descritas: 
 
 
 



 
 

42 
 

Parcela de Empréstimo  
Taxa de Juros 

Mensal 
Até 6 parcelas  1,15% 
De 7 a 12 parcelas  1,30% 
De 13 a 18 parcelas  1,45% 
De 19 a 24 parcelas  1,70% 
De 25 a 30 parcelas  1,85% 
De 31 a 36 parcelas  2,00% 
De 37 a 50 parcelas  2,30% 

 
A Cooperativa trabalha sem carência para solicitação de empréstimos. Salvo carência de 1 

(um) mês na liquidação para atendimento de uma nova solicitação de empréstimo. 
 

Na construção da política de crédito a Diretoria da Cooperativa adotou parâmetros que 
considera suficientes para o estabelecimento de limites adequados. Atualmente o percentual 
máximo na política representa 25% da capacidade de pagamento sobre o salário do associado 
que será considerado o percentual do salário nominal, conforme acordo com o departamento 
de recursos humanos da empresa empregadora. 
 

A Diretoria da Cooperativa fará constar no relatório de administração sua 
responsabilidade pelas informações divulgadas. 

 
A Cooperativa publicará no relatório, em conjunto com as demonstrações financeiras, 

resumo da descrição de sua estrutura de gerenciamento do risco de crédito, indicando a sua 
localização. 
 
4.2 Classificação das Operações de Créditos 
 

A Cooperativa tem como característica o crédito consignado, sendo que há total apoio 
das empresas empregadora. Conforme Resolução CMN nº 2.682/99 a classificação da 
operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do 
crédito. 

 
Os associados que por ventura apresente no decorrer da vigência do contrato a 

Cooperativa não consiga efetuar o desconto da parcela de empréstimos via folha de 
pagamentos, seja por estar afastado de suas atividades, estar com saldo negativo em folha de 
pagamento e ser desligado do quadro de colaboradores da empresa empregadora. Os 
associados devem efetuar o depósito em conta corrente da Cooperativa. 

 
Caso o pagamento da parcela não seja efetuado, os associados ficaram exposto como 

inadimplente sendo elevado o nível de risco conforme a data da parcela mais antiga vencida, 
de acordo com o disposto da Resolução do CMN nº 2.682/99, e a classificação deste risco será 
automaticamente modificado pelo sistema operacional, bem como informado no DOC 3040 
que será remetido ao Banco Central. 
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O associado que venha obter mais de um contrato de empréstimo e nível de risco deve 

ser arrastado para o contrato de pior nível, este conceito está devidamente automatizado no 
sistema operacional do Syscoop 32. 

 
Os associados inadimplentes serão notificados e cobrados, conforme detalhado no item 

de cobrança. 
 
Os associados inadimplentes que regularizarão os pagamentos das parcelas de 

empréstimos devedoras, por sua parcialidade ou totalidade, o sistema operacional está 
parametrizado para voltar o nível de risco gradativo até chegar ao nível de risco originalmente 
daquele que estava no início do contrato. Salvo se a Cooperativa julgar que o associado 
oferece risco maior de pagamento, poderá modificar o nível de risco no cadastro. 

 
Os associados inadimplentes que fizeram acordo de pagamentos do saldo devedor, 

continuaram com o mesmo nível de risco que estava no momento do acordo. Sendo 
retroagido o nível de risco de melhor classificação gradativamente, conforme o pagamento 
das parcelas em dia, caso contrário, o nível de risco será corrigido pela parcela de empréstimo 
mais antiga. 
 
4.3 Análise de Operações de Créditos acima de R$ 50.000,00 

 
A COOP - RB adotou no sistema operacional paramentos que permita maior critério de 

análise para a classificação de risco das operações de créditos acima de R$ 50.000,00 em 
função dos atrasos das parcelas consignadas. 
 

Para as operações acima de R$ 50.000,00 a gerencia passará para a Diretoria análises 
internas e externas (relacionamento, comportamento das operações, tempo de experiência 
no emprego, consultas cadastrais externas, operações a vencer e vencidas – SCR - Sistema de 
Informações de Crédito do Banco Central), natureza e finalidade das operações (suficiências, 
liquidez das garantias, prazo e valor da operação) renda e capacidade de pagamento (nível de 
comprometimento, patrimônio líquido pessoal e reciprocidades). 

 
Para que seja classificado ou sugestão do nível de risco adequado na liberação da 

operação de créditos foi instituído o questionário contendo informações do cooperado 
relativos aos comportamentos financeiros interno e externo, quais as garantias, tempo de 
contrato e comprometimento do salário. 

 
Essas informações estão na Ficha de Análise de Créditos acima de R$ 50.000,00 e cada 

questão contém a resposta sim ou não, sendo preenchida com a letra “x” e cada resposta está 
contemplada por uma nota de peso, que ao final de todas as respostas será descrita o nível 
de risco que a planilha sugere para a efetiva operação. 
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Os pesos estão assim descriminados: 
 

Informações do Cooperado Peso S Peso N 
O Cooperado possui contrato em andamento 10 1 
O crédito é consignado em folha de pagamento 1 20 
O saldo de empréstimo é possível de ser honrar pelo Cooperado 1 40 
Foi consultado o SCR do Cooperado 1 20 
O Cooperado possui empréstimo em andamento no mercado externo 30 1 
Foi consultado o SERASA do Cooperado 1 10 
O Cooperado possui restrição SERASA 30 1 

O Contrato lastreia garantias (abaixo detalhado)
100% do capital social 1 20 
Rescisão de trabalho conforme (CLT) 1 20 
O Cooperado tem histórico de atraso na Cooperativa 30 1 

Informações do Crédito
O crédito é para pagamento até 12 meses 1 5 
O crédito é para pagamento entre 13 a 24 meses 1 15 
O crédito é para pagamento entre 25 a 36 meses 1 25 
O crédito é para pagamento entre 37 a 50 meses 1 30 
O empréstimo compromete até 10% da renda 1 5 
O empréstimo compromete entre 11% a 20% da renda 1 15 
O empréstimo compromete entre 21% a 25% da renda0 1 25 

 
Base dos valores acima respondidos o peso para descrever o nível de risco estão assim 

compostos: 
 

Peso Nível Porcentagem Prognóstico
0 A 0,50% Está adequado para aprovação 

120 B 1,00% Está adequado para aprovação 
150 C 3,00% Está adequado para aprovação 
180 D 10,00% A Análise deve ser aprovado pela Diretoria 
200 E 30,00% A Análise deve ser aprovado pela Diretoria 
220 F 50,00% A Análise deve ser aprovado pela Diretoria 
240 G 70,00% A Análise deve ser aprovado pela Diretoria 
260 H 100,00% O Cooperado não apresenta condições de assumir o empréstimo 

 
Dependendo dos “x” nas respostas do questionário terá com conclusão o valor do peso, 

dependendo do valor do peso será atribuído ao nível de risco entre A e H, bem como a porcentagem 
de cada letra, conforme estabelecido pela resolução do CMN nº 2.682/1999. Para conclusão, 
dependendo do valor do peso e a letra indicada terá o prognóstico para avaliação da Diretoria e o 
empréstimo que na letra D até F, caso seja firmado o compromisso de liberação do crédito, essa 
liberação deve ser descrita com detalhes da avaliação da Diretoria os motivos da liberação. No mesmo 
caso a letra H seja liberado pela Diretoria, deve ser descrito com riqueza de detalhes e avaliação dos 
riscos operacional se há condições de honrar, risco de liquidez, seja analisado o montante em fluxo de 
caixa e risco de crédito, condições do associado na empresa empregadora. 
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Todos os empréstimos liberados serão revistos os níveis de risco, a cada seis meses, os 
empréstimos que estão inadimplentes os níveis de riscos serão elevados conforme estipulado pela 
resolução do CMN nº 2.682/1999 e os empréstimos que nas liberações foram classificados acima do 
nível de risco A e estão pagamento adequadamente no decorrer dos seis meses serão reclassificados 
retroagindo os níveis de riscos mensalmente até chegar na letra A e nos casos em que estejam 
retroagindo mas por algum motivo ficou inadimplente os níveis serão elevados e só será reavaliado na 
próxima revisão. 

 
A Diretoria registrará em ata todos os empréstimos liberados acima de R$ 50.000 nas 

atas para que sejam mantidas as transparências. 
 

4.4 Fluxo de Caixa Previsto comparado com o Realizado 
 

A Diretoria da Cooperativa elabora anualmente a projeção de Fluxo de Caixa, que 
compete os valores de Caixa Equivalentes de Caixa, compostos pelos saldos de Caixa Fixo e 
Saldos Bancários de Conta Corrente, Aplicações em Poupança e Aplicações em Títulos e 
Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos do exercício seguinte. 

 
A base do levantamento dos valores de entradas e saídas dos movimentos financeiros 

são usados o ticket médio dos últimos meses do exercício seguinte somado a projeção de 
novos associados, recebimentos de juros de empréstimos e rendimentos de aplicações espera 
para o exercício corrente. 

 
Também são discutidas as premissas das saídas de caixa e pelos novos contratos de 

prestadores de serviços, composição do quadro de funcionários, no caso desta Coop – RB, são 
terceiros e compra de imobilizado. 

 
A planilha é montada da seguinte forma: Saldos Previstos versos o Realizado subtraído 

pelo saldo de Suficiência. 
 
A cada trimestre são avaliados nas reuniões da Diretoria se o fluxo de caixa está 

adequado as operações da Cooperativa. 
 
Base da análise de fluxo de caixa são apresentados mensalmente o caixa do mês com 

gráficos para melhor visualização.  
 
Abaixo, segue o exemplo dos parâmetros que deve conter na planilha do Fluxo de Caixa 

Projetado comparado com Realizado - Anual: 
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Total do Total do Total do 
DESCRIÇÃO Projetado Realizado Suficiência 

Saldo Inicial Disponibilidades            3.648             3.648    
Recebimento de Empréstimos        180.000         187.368             7.368  
Repasse de Folha de Pagamento    3.360.000     2.587.809   (772.191) 
Recebimento de Capital                   -             16.494           16.494  
Recebimento de Ex- Associados          24.000           22.609  (1.391) 
Resgate de Aplicações    1.200.000     1.477.054         277.054  

TOTAL ENTRADAS    4.764.000     4.291.334   (472.666) 
   
Empréstimos liberados  (2.760.000) (2.081.275)        678.725  
Reembolso Administrativo (9.600) (5.566)            4.034  
Pagamento de Manutenção de Sistemas (60.000) (46.557)          13.443  
Pagamento de Prestação de Serviços (51.600) (45.417)            6.183  
Serviços Contábeis (27.830) (24.389)            3.441  
Serviço de Auditoria Externa (32.400) (28.622)            3.778  
Pag.irrf Serv.terc.(P.j.) (600) (342)                258  
Pagamentos de Impostos - PIS/COFINS e CSLL (1.860) (1.090)                770  
Pag.pis Rec.nao Operacional (420) (209)                211  
Pag.cofins N/Data (1.800) (1.068)                732  
Pagamento de capital de ex-associados (360.000) (271.172)          88.828  
Contribuição Cooperativa (13.750) (7.264)            6.486  
FATES (96.000) (49.962)          46.038  
Tarifas bancárias (360) (380) (20) 
Aplicação financeira (1.200.000) (1.700.000) (500.000) 
IOF (72.000) (16.654)          55.346  
Pagamento de IRPJ                   -    (843) (843) 
Pagamento de CSLL                   -    (843) (843) 
Tributos Estaduais                   -    (3.585) (3.585) 
Estorno                   -    (361) (361) 
Diversos                   -    (339) (339) 

TOTAL SAÍDAS (4.688.220) (4.285.937)        402.283  
   

SALDO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO          75.780             5.397  (70.383) 
       

SALDO DO FLUXO DE CAIXA ACUMULADO          79.428             9.045  (70.383) 
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Abaixo, segue o exemplo dos parâmetros que deve conter na planilha do Fluxo de Caixa 
mensal: 

FLUXO BANCÁRIO  
Descrição Total 

  Entradas   
  Entradas de Empréstimos 287.691,28  
1094 Recebimento de prestação de empréstimo 5.889,28  
1672 Rec. Desc. a Realizar 272.610,40  
1675 Recebimento de juros de empréstimo do mês 92,99  
1095 Recebimento liquido de empréstimo 9.098,61  

  Entradas de Capital 7.672,04  
3563 REC.CAPITAL EXTRA (B) N/DATA 7.622,04  

  Movimentação bancária 245.000,00  
1105 Resgate de aplicação 245.000,00  

 Total das Entradas 540.552,12  
  Saídas   
  Desembolso Administrativos (10.516,70) 
1202 FATES (4.457,21) 
2077 Pagamentos de Impostos - PIS/COFINS e CSLL (82,77) 
1324 Pag. Manutenção de Sistemas (5.976,72) 

  Desembolso com Prestador de Serviço (11.169,38) 
1027 Serviço contábil (2.530,00) 
1331 Serviço de Auditoria (833,00) 

995 Serviço de Auditoria Externa (1.670,56) 
996 Consultoria jurídica (1.563,41) 

3377 Pag. Prestação Serviços PJ (4.572,41) 
  Desembolso Tributários (253,08) 

950 Pag. PIS Rec. não Operacional (20,73) 
1354 Pag. COFINS N/Data (74,07) 
1628 Pag. IRRF Serv. Terceiro (P.J.) (26,70) 
2720 Pag. Contribuição Social N/Data (65,79) 
2994 Pag. IRPJ N/Data (65,79) 

  Desembolso Financeiros (200.035,50) 
985 Tarifas bancárias (35,50) 

1104 Aplicação financeira (200.000,00) 
  Desembolso com liberações para os associados (316.730,84) 
1948 Empréstimos liberados (297.286,20) 
1546 Pagamento de capital de ex-associados (19.444,64) 

 Total das Saídas (538.705,50) 
  

Saldo Inicial 3.522,16  
 Entradas 540.552,12  
 Saídas (538.705,50) 
 Saldo Final 5.368,78  
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Gráficos do relatório de Fluxo de Caixa Mensal: 

  
 

4.5 Orçamento do Resultado 
 

A Diretoria da Cooperativa elabora anualmente o orçamento do resultado de sobras 
ou perdas do exercício corrente contendo as informações principais de receitas e despesas. 

 
As informações de receitas e despesas devem ser efetuadas de acordo com as 

premissas que espera alcanças de objetivos no exercício seguinte. 
 
A planilha deve conter as informações do projetado comparado com o realizado e o 

resultado dos dois devem ser objeto de avaliação mensal da Diretoria e expressar suas 
opiniões nas atas de reunião. 

 
As composições das receitas devem ser obtidas tomando como base os últimos meses 

do exercício seguinte e projetado o que deve ser esperado de meda no mês de receitas com 
operações de créditos, recebimento de créditos em prejuízo, rendimento de aplicações e etc… 

 
As composições das despesas devem conter os gastos com prestadores de serviços, 

manutenção, compra de materiais de suprimentos, cálculo dos juros ao capital mensal, 
provisões de devedores duvidosos, etc… 
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Abaixo, segue o exemplo dos parâmetros que deve conter na planilha: 
 

CALCULO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO
CONTA NOME DA CONTA EXERCÍCIO 

PROJETADO REALIZADO 
  RECEITAS OPERACIONAIS        687.200       536.169  

7.1.1.05.01 RENDAS DE EMPRESTIMOS        684.000       531.880  
7.1.1.05.05 RENDAS DE EMPRESTIMOS            1.200              359  
7.1.9.20 RECUPERACAO CRED.BAIXADOS COMO PREJUIZO            2.000           3.930  
  RECEITAS FINANCEIRAS          44.400         23.304  
7.1.5.40.01 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA          44.400         23.304  
  OUTRAS RECEITAS            7.700           1.606  
7.1.9.90.30 OPERACOES DE CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA            4.800           1.413  
7.1.9.90.60 OUTROS CRED.DE LIQUIDACAO DUVIDOSA            1.500                 -    
7.1.9.99.03 RECEITAS DIVERSAS               650              194  
7.1.9.99.08 JUROS AO CAPITAL PROPRIO - FNCC               750                 -    
  TOTAL DAS RECEITAS        739.300       561.079  
  DESPESAS ADMINISTRATIVAS        617.330      404.701  
8.1.7.24.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE               500                 -    
8.1.7.39.01 DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS          66.000         51.568  
8.1.7.45 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE               500                 -    
8.1.7.54.03 TAXAS DIVERSAS               600              398  
8.1.7.57.03 SERVICOS CONTABEIS          35.750         25.300  
8.1.7.57.09 SERVICOS DIVERSOS          51.600         43.855  
8.1.7.63.01 ASSESSORIA TÉCNICA                  -             6.270  
8.1.7.63.03 CONSULTORIA JURIDICA                  -             1.563  
8.1.7.63.04 AUDITORIA INTERNA            8.400           6.834  
8.1.7.63.07 AUDITORIA COOPERATIVA          13.200         15.367  
8.1.7.63.20 AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS          22.100           2.796  
8.1.7.69.01 TRIBUTOS MUNICIPAIS               120           3.585  
8.1.7.75.03 PESSOAL ADMINISTRATIVO          12.000           2.448  
8.1.7.99.04 CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA            8.400           6.108  
8.1.7.99.09 GASTOS DIVERSOS                  -                339  
8.1.7.99.10 JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS                  -                    6  
8.1.7.99.12 TAXA MANUTENCAO ORGANIZACAO COOPERATIVAS            6.500                  3  
8.1.7.99.14 ALIMENTAÇÃO E LANCHES               300                 -    
8.1.7.99.16 TAXA MANUTENCAO FNCC          38.440         28.901  
8.1.7.99.44 REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS        126.000         86.299  
8.1.8.20 DESPESAS DE DEPRECIACAO               720              601  
8.1.8.30.30 PROVISOES PARA OPRACOES DE CREDITO          13.200           8.250  
8.1.8.30.60 PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS            1.800                 -    
8.1.9.30.01 COFINS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS                  -                932  
8.1.9.33.03 PIS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS                  -                151  
8.1.9.52.10 OPERACOES DE CREDITO                  -                398  
8.1.9.56.00.01 JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL        211.200       112.675  
8.1.9.99.08 OUTRAS                  -                  51  
8.9.4.10.10 PROVISAO IR-VALORES CORRENTES                  -                    1  
  TOTAL DAS DESPESAS        617.330       404.701  
 

SOBRAS DO EXERCÍCIO        121.970       156.379  
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4.6 Cobrança 

 
Os colaboradores analisam os saldos de inadimplentes mensalmente através do sistema 

operacional. 
 
Caso o associado venha apresentar inadimplência que afete o resultado da Cooperativa, 

o mesmo será desligado da Cooperativa. 
 
Decorrido 12 meses de inadimplência o débito deve ser transferido para a conta de 

créditos em liquidação e após passarem 5 anos sem êxito de recebimento e esgotado todas 
as possibilidades de recebimento o mesmo deverá ser baixado com incobrável, com aval dos 
Diretores e registrado em ata. 

 
A Cooperativa acompanha a evolução das perdas associadas ao risco de crédito que são 

mínimas, face ao desconto em folha de pagamento. O mecanismo utilizado para o 
acompanhamento e tomada de decisão são os relatórios contábeis. 

 
A cobrança dos inadimplentes segue as diretrizes descritas na política de cobrança. 

 
4.7 Método de Cobrança de Inadimplente 

 
O método de cobrança de inadimplentes é formalizado uma carta endereçada ao ex-

associado para quitação da parcela em atraso e persistindo a inadimplência, a medida a ser 
tomada é conforme escrito no item 4.5 deste manual. 

  
4.8 Ativos Problemáticos 

 
Os ativos problemáticos serão reavaliados a cada três meses e discutidos em reunião da 

diretoria e quando for necessário será informado ao conselho fiscal sobre as medidas 
tomadas. 

 
O controle e analise serão no sentido de que a empresa de cobrança terceiro vem tendo 

de eficiência nas cobranças, monitorar se de um período para outro teve variação significativa 
de entrada de novos ex-associados e verificar se os casos dos ex-associados que estão na 
situação de créditos em liquidação a mais de 5 anos que todos os esforços de cobrança 
tenham se esgotado e que não estejam em processo litigioso, sejam liquidados de créditos em 
liquidação. Porém, o histórico do devedor deverá ser guardado de forma física ou eletrônica 
nas dependências da Cooperativa. 

 
O relatório de ativos problemáticos poderá ser extraído do sistema operacional Syscoop 

32 através do seguinte caminho: 
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Administração / Operação / Central de Risco de Crédito / Relatórios / Risco de Crédito 
 
Informar a data base, de preferência a data do final do mês em que queira extrair o 

relatório. 
 
Selecionar a opção: Exibir apenas Operações de Ativo Problemático. 
 

4.9 Renegociação de Divida 
 
A administração da Cooperativa contratou empresas de cobrança terceira para serem 
renegociados as operações de créditos consideradas como inadimplentes dos associados ativos, 
inativos e de créditos em prejuízo. 
 
As operações de créditos decorrentes de renegociações das dívidas dos associados ativos 
permanecerão registradas nas rubricas contábeis nº 1.6.1.20.15.01.001 Empréstimos e a 
Provisão de Perdas com Empréstimos nº 1.6.9.20.00.20.001. 
 
As operações de créditos decorrentes de renegociações das dívidas de ex – associados que estão 
com vencimento da parcela mais antiga vencida abaixo de 360 dias serão registradas nas 
rubricas contábeis nº 1.6.1.20.15.01.002 Empréstimos Ex – Associados e a Provisão de Perdas 
com Empréstimos Ex - Associados nº 1.6.9.20.00.20.002. 
 
Nas operações de créditos decorrentes de renegociações das dívidas de créditos baixados para 
prejuízo, os valores registrados nas rubricas nsº 3.0.9.60.10.05.001 e 9.0.9.60.20.01.001 
Créditos Baixados a Prejuízo são transferidas entre si e os valores renegociados entre a empresa 
prestadora de serviço de cobrança e o associado ou ex – associado serão registrados na rubrica 
contábil nº 1.6.1.20.15.01.002 e a Provisão de perdas com Empréstimos EX – Associados nº 
1.6.9.20.00.20.002. 
 
Os valores decorrentes de receitas desta operação de crédito serão registrados na rubrica de 
Receitas com Operações de Créditos na rubrica nº 7.1.1.05.99.01.001. 

 
4.10 Grupo Econômico 
 

O conceito de grupo econômico consiste em operações de forma agregada 
considerando operações com associados que possuam algum vínculo econômico relevante na 
esfera de pessoas físicas e jurídicas. 

 
Considera-se grupo econômico pessoas físicas que formam o mesmo orçamento e 

residem juntos ou sejam dependentes, tais como: cônjuges, descendentes e acedentes. 
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Considera-se grupo econômico pessoas jurídicas, cujo os sócios e a empresa fazem parte 
da Cooperativa. Neste contexto a Cooperativa não obtém associados pessoas jurídicas. 
 

A forma da Cooperativa efetuar a análise de cada associado é individual pessoa física, não 
é prática da Cooperativa análise de empréstimos tomando por ocasião o grupo econômico, 
uma vez que, a política da Cooperativa obter associados pessoa jurídica. 

 
A análise de grupo econômico nas operações de empréstimos será levada em 

consideração para cálculos de empréstimos, cujo, os associados ligados pelo grupo econômico 
solicitam empréstimos acima da política de empréstimo. Caso contrário, as análises serão 
levadas em consideração pela individualidade dos limites e regras estabelecidas pela política 
de empréstimo. 
 
4.11 Indicadores de Créditos 
 

Os indicares aplicáveis a Cooperativa está de acordo com os limites estabelecidos pela 
Resolução do CMN nº 4.434/2015 no que tange de limites de aplicação em uma mesma 
instituição financeira, liberações de empréstimos para o mesmo associado e imobilizações, 
tomando por base o Patrimônio de Referência (PR). E indicadores estabelecidos pela 
Cooperativa de inadimplência, fluxo de caixa e perdas de ativos problemáticos. 

 
Os indicadores estão assim compostos: 
 

Descrição Percentual 
Aplicação Financeira 25% do PR 
Liberação de Empréstimo por associado 10% do PR 
Imobilizado 50% do PR 
Inadimplência 1% do total da carteira 
Fluxo de Caixa Saldo em cheque especial 
Ativos problemáticos Análise semestral do Nível de Risco 

 
Os indicadores que estão baseados pelo Patrimônio de Referência são avaliados 

mensalmente os seus impactos. 
 
Os indicadores de inadimplência são avaliados mensalmente e caso tenha fatores que 

mostre o aumento gradativo a Diretoria deve avaliar a política de empréstimos ou tomar 
medidas judiciais de cobrança. 

 
Os indicadores de contas bancárias devem ser avaliados mensalmente e comparados com 

o ticket médio do volume de empréstimos, se a Cooperativa obtém capacidade de 
empréstimos sem se descapitalizar ou não ter o montante de disponível dentro do mês. 
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O nível de risco deve ser observado semestralmente e os nível que elevaram ou estão 

com o nível de risco como créditos baixados para prejuízos, devem ser avaliados quanto a 
capacidade de recebimento através de solicitações de adequação de renegociação da dívida 
ou tomada de decisão de forma judiciais de cobrança. 
 
4.12 Novo ou Reforma de Linhas Créditos ou Novos Produtos 
 

Para o desenvolvimento de novas linhas, reforma da política de empréstimo e novo 
produto a ser oferecido pela Cooperativa, a Diretoria deverá elaborar estudo que contemple, 
dentre outros pontos que julgar relevante e será levado em consideração os seguintes 
requisitos: 

 
• Objetivo a ser alcançado; 
• Análise do cenário interno e externo 
• Risco de crédito 
• Impactos no fluxo de caixa 
• Impactos nas sobras líquidas e na rentabilidade da Cooperativa 
• Aspectos operacionais referente ao sistema operacional 
• Reflexos no atendimento dos associados 

 
Em relação a nova linha de empréstimo a Diretoria deverá definir as seguintes regras 

em suas políticas: 
 

• Nome da linha 
• Prazo de pagamento 
• Carências (novos associados / novos empréstimos) 
• Forma de pagamento / liberação do crédito 
• Forma de recebimento 
• Taxa de juros 
• Sistema de amortização 
• Limite 
• Documentação 
• Processo de análise do crédito 
• Aprovação 
• Garantias 
• Origem dos recursos 
• Solicitações não enquadradas na política 
• Modelo de contrato 
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5 Gerenciamento de Risco Socioambiental 

 
O referido manual prevê diretrizes capazes de evidencias os principais pontos relevantes 

na estrutura da Política de Responsabilidade Socioambiental e assegurar atuações 
sustentáveis com integração das dimensões social e ambiental. 

 
A implantação da Política de Risco Socioambiental a instituição deve manter na estrutura 

a governança compatível com o porte do negócio, a complexidade de serviços e produtos 
oferecidos que assegurem o cumprimento de diretrizes que não afetem o risco 
socioambiental. 

 
A política deve ser avaliada a cada cinco anos, conforme estipulado pelo artigo 5º do 

parágrafo 2º da Resolução CMN nº 4.327/2014.  
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6 Gerenciamento de Risco de Mercado 
 

O gerenciamento de risco de mercado tem como principal objetivo manter a aderência 
entre os recursos obtidos para uma concessão de crédito aos associados que não ofereçam 
risco. Afim de garantir a uma performance que minimiza os riscos de mercado por meio das 
boas práticas de gestão de riscos. 

 
Este gerenciamento de risco visa menor exposição possível a perdas e prejuízos relativos 

de fatores internos e externo de mercado, evitando assim desequilíbrios do fluxo de caixa nas 
operações financeiras da Cooperativa. 

 
6.1 Definições do Gerenciamento de Risco 

 
Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da 

flutuação das taxas juros aplicados pela Cooperativa, o que inclui os riscos das operações 
sujeitas à variação das taxas de juros, além de riscos relacionados a concorrência, 
fornecedores, parceiros comerciais, investimentos, situação do mercado da empresa 
empregadora da Cooperativa, ações governamentais, tecnologia, eventos internos e externos 
que podem impactar no quadro social. 

 
A estrutura de gerenciamento do risco de mercado deve ser compatível com a natureza 

das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de mercado 
da Cooperativa. 

 
6.2 Adoção de Taxas de Juros 

 
A Cooperativa deve adotar taxas competitivas perante a concorrência, mas visando 

também a viabilidade da operação, ou seja, receitas suficientes para cobrir as despesas, as 
provisões e a remuneração de juros ao capital. 

 
A comparação das taxas de juros deve ser feita através de pesquisa de mercado com os 

principais concorrentes da Cooperativa, em especial, junto as instituições financeiras que 
oferecem crédito consignado diretamente aos colaboradores da empresa empregadora. 

 
Em conjunto com a análise anterior, deve-se avaliar se haverá a necessidade de alteração 

das taxas de juros da Cooperativa em função do resultado projetado em orçamento e da 
situação econômica prevista para o país. 

 
6.3 Produtos e Serviços 

 
Deve ser avaliado se a Cooperativa possui e está atento aos novos produtos tecnológicos 

que há no mercado para que possibilite o atendimento aos associados, sem que tenha riscos 
de contingências. 
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Deve ser avaliado a tendência de tipos de empréstimo poderá ser adequado para aos 

associados, neste sentido, a Gerencia deverá acolher as sugestões e ideias apresentadas pelos 
associados e colaboradores. Caso seja interessante, deverá ser efeitos testes de estresse do 
produto sugerido e levado para conhecimento e aprovação da Diretoria. 

 
6.4 Continuidade dos Negócios 

 
A Diretoria deve avaliar no mínimo anual se os fornecedores têm continuidade dos seus 

negócios e se os serviços prestados estão atendendo a estrutura da Cooperativa sem que haja 
descontentamento e atrasos, principalmente no que tange as obrigações acessórias aos 
órgãos fiscais das esferas Federal, Estadual e Municipal. Bem como as obrigações interpeladas 
pelo Banco Central do Brasil. 

 
Para mitigação do gerenciamento do risco de mercado a Cooperativa deve efetua 

orçamento anual, com comparativo de projetado e realizado, tomando como base as 
expectativas do mercado com relação a taxa Selic, observando-se quais impactos tais e 
variações produzirão sobre o resultado, tendo em vista que, quanto maior a taxa Selic maior 
será a despesa com remuneração dos juros ao capital, podendo também interferir nas taxas 
de juros sobre empréstimos praticadas. 

 
6.5 Operações Financeiras 

 
Para não obterem riscos de descapitalização do fluxo de caixa, a Cooperativa deve efetuar 

suas transações bancárias com Instituições Financeiras de primeira linha, tendo em vista que 
o zelo pelo gerenciamento do departamento financeiro seja amparado por gestores 
altamente capacitado e que tenha o conhecimento de aplicar seus recursos em modalidades 
de baixo risco e que esteja nas regras impostas pelo Bacen. 

 
6.6 Exposição de Risco 

 
Conforme exposto no gerenciamento de risco de crédito o montante das aplicações 

financeiras não deve ultrapassar o limite de 25% do Patrimônio de Referência. 
 
Os investimentos em bens imobilizados de equipamentos de baixos valores e 

substituições dos equipamentos, máquinas e móveis devem ser efetuados orçamentos e 
adquiridos com empresas de grande linha que ofereça garantia de pelo menos um ano. 

 
Os investimentos que seja de grande porte e que tenha desembolso financeiro 

considerável ou bens que afete grandemente a estrutura da Cooperativa como por exemplo, 
Softwares, Veículos e Benfeitorias em Imóvel (seja nas dependências da empresa 
empregadora ou próprio) deve obter estudo de impacto financeiro e com autorização da 
Diretoria. 
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Caso os investimentos sejam para aquisição de imóvel o mesmo deverá obter estudos 

técnicos de viabilidade de recursos financeiros, documentação, estado do bem, localização 
que ofereça acesso fácil aos associados, principalmente os que obtém mobilidade reduzida e 
que não seja em ambiente que ofereça insegurança patrimonial, insalubre e físico. 

A política deve prevê cenários de mercado com os níveis de estresse referente as 
operações de créditos e fatores externos de mercado. 
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7 Gerenciamento do Risco de Liquidez 
 

O gerenciamento do risco de liquidez é definido com a possibilidade de a instituição não 
ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e 
futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias 
e sem incorrer em perdas significativas; e a possibilidade de a instituição não conseguir 
negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao 
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. 
 

A estrutura de gerenciamento do risco de liquidez deve ser compatível com a natureza 
das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a dimensão da exposição 
a risco de liquidez da Cooperativa. 

 
A Diretoria deve assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de 

liquidez. 
 
A projeção e monitoramento do fluxo de caixa deve ser elaborado e revisão 

mensalmente, o volume financeiro envolvendo as contas principais de capital e empréstimo.  
 
Nas movimentações financeiras devem ser observados os impactos no fluxo de caixa da 

Cooperativa, através de simulações de cenários no curto e longo prazo, principalmente nas 
operações de créditos. 

 
O pagamento dos juros ao capital e das sobras líquidas, quando se aplicarem, também 

deverão ser objeto de análise dos impactos no fluxo de caixa da Cooperativa pela 
Administração. 

 
O cumprimento do repasse dos descontos em folha por parte das empresas conveniadas 

também deve ser acompanhado permanentemente, já que os repasses impactam 
significativamente no fluxo de caixa. 

 
Na elaboração do orçamento a Diretoria deverá projetar o fluxo de caixa para o ano 

inteiro, considerando a expectativa das entradas de caixa (capitalizações e prestações de 
empréstimo) e as saídas (pagamento dos compromissos financeiros, liberação de 
empréstimos e devoluções de capital), além de outros eventos que possam impactar na 
liquidez da Cooperativa. 

 
Mensalmente, quando da realização da reunião da Diretoria, deverá ser apresentado o 

orçamento com os valores atualizados e evolução do fluxo de caixa do mês anterior e o mês 
corrente, sendo projetada a disponibilidade financeira total para o mês seguinte. 
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Identificados riscos de liquidez quando da elaboração das projeções mencionadas 
anteriormente, a Diretoria deverá adotar medidas ou ações ou rever políticas que minimizem 
esses riscos. 

 
A Diretoria deverá efetuar anualmente cenários de risco de liquidez em situações como a 

entrada ou saída de empresas ou divisões ou unidades da área de ação da Cooperativa que 
possam refletir significativamente no número de associados. 

 
Testes de estresse devem ser realizados periodicamente visando identificar riscos de 

liquidez. 
 
 
 
 
 

Data de aprovação: São Paulo, 12 de julho de 2021 
Data prevista de revisão: Revisão para 1 ano 
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