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POLÍTICA DE CRÉDITO 

 
 
1. Introdução 
 

A Política de Crédito da Coop - RB está estruturada com base na Resolução CMN nº 
2.682/99 e nos demais normativos emitidos pelo Banco Central do Brasil que disciplinam o 
funcionamento das instituições financeiras. A origem dos recursos para o atendimento das 
linhas de crédito será o próprio capital dos associados capitalizado junto à Cooperativa. 

 
2. Concessão da Operação de Crédito 
 

Todos os recursos disponíveis no caixa da Coop - RB serão utilizados primeiramente 
para pagamento das obrigações tais como: recolhimento de tributos, pagamento dos 
funcionários, pagamento de prestadores de serviços, devoluções a associados e ex - 
associados e etc, a fim de manter a sua situação regular, sendo que, todo o restante dos 
recursos disponíveis será colocado inteiramente à disposição dos associados, através das 
operações denominadas atos associados. 
 
 

3. Solicitação da Operação de Crédito 
 
As solicitações de operações de créditos somente poderão ser efetuadas pelo 

associado com o login e senha através dos canais de comunicações do site da Cooperativa 
(www.cooprb.com.br), aplicativo cooprb e e-mail descritas no site e demais materiais de 
divulgações e também presencial na sede da Cooperativa. 

 
3.1 Utilização do Site 

 
Acessando o site www.cooprb.com.br o associado terá os seguintes serviços para 
solicitação de empréstimos: 
 
a) O associado clicará no ícone “Área Logada”, utilizando o login CPF, senha pessoal, 

para ter acesso aos serviços exclusivos; 
 

Caso ainda não tenha acesso, clicará em “Solicitar nova senha” e selecionará a opção 
de receber por e-mail ou SMS uma senha temporária. Assim que receber esta senha, 
ela será utilizada no acesso e terá que ser trocada por outra para dar sequência a 
solicitação. 

 
b) Acesse a opção empréstimos; 
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c) Escolha a linha de empréstimos, caso queira obter mais informações sobre a linha de 
empréstimos e limites máximos, os detalhes estão no próprio site da Cooperativa 
(www.cooprb.com.br/emprestimo); 
 

d) O site mostra o limite máximo que o associado possui para solicitação de 
empréstimos conta com a simulação de empréstimo que está parametrizado com o 
sistema Syscoop32 da PRODAF; 

 
e) O associado, após decidir-se pelo empréstimo, e estiver em consonância com a 

política de crédito, poderá clicar no ícone confirmar solicitação de empréstimo; 
 
f) O associado irá escolher se o desconto das parcelas será via folha para os 

empréstimos das linhas conforme política de empréstimos e o desconto via 
estabelecimento bancário, debito automático, somente para os  empréstimos da 
linha Rápido; 

 
 Para finalizar digite a senha novamente e a operação de crédito será debitada em 

conta com o prazo máximo no dia útil seguinte. 
 

3.2 Aplicativo 
 

A Cooperativa implantou o aplicativo da CoopRB onde o associado poderá solicitar os 
empréstimos, verificação do saldo de capital e demais informações, usando o mesmo 
login e senha já utilizado no site. 
 
A primeira efetivação da operação de crédito é efetuada através da opção “Aceite” no 
site ou aplicativo. Após a efetivação do “Contrato de Aceite”, os demais contratos novos 
não necessitarão de ser assinados novamente.  
 
Para os cooperados que não possuírem o Contrato de Aceite, os contratos gerados 
deverão ser assinados na forma física ou eletronicamente.  
 
Nos casos dos Contratos de Refinanciamentos, o sistema não permitirá realizar está 
solicitação eletronicamente (site ou aplicativo), será necessário contatar um funcionário 
da Cooperativa, que após gerar o empréstimo, o documento poderá receber assinaturas 
eletrônicas do solicitante e avalistas. 
 

3.3 Solicitação na sede da Cooperativa 
 

O associado também poderá solicitar os empréstimos na sede da Cooperativa durante 
o horário de expediente, porém, para ser aprovado a operação de crédito, o associado 
deverá levar documento original com foto ou crachá que comprove sua veracidade. 
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O associado aprova a operação de crédito através da assinatura de contrato e o valor 
será depositado em conta bancária via transferência. Em nenhuma hipótese o 
associado poderá receber o valor da operação de crédito em dinheiro em espécie. 
 

4. Análise de Crédito 
 

A finalização do processo de empréstimos se dará da seguinte forma: 
 
a) Durante 2 vezes por dia o responsável pela liberação de crédito emite o relatório de 

empréstimo para análise e liberação; 
 

b) O responsável observa, neste relatório, os seguintes parâmetros para liberação do 
crédito levando-se em conta, além dos itens abaixo, as particularidades de cada linha de 
crédito quanto a limite, taxas, prazos para pagamento etc; 
 

c) Verificar o valor solicitado pelo associado – limite de crédito; 
 

d) Consultar o salário na empresa empregadora; 
 

e) Consultar o capital do associado para garantias futuras; 
 

f) Consultar o cadastro de empréstimos, a fim de verificar se já existem outros empréstimos 
registrados em nome do associado; 
 

g) Verificar a situação da folha de pagamento do associado. Não pode estar com saldo 
negativo na folha; 

  
A verificação dos itens relacionados anteriormente visa certificar-se de que o associado 
atende às regras estipuladas nesta política e que está apto a tomar o empréstimo, além de 
gerar informações para análise do limite de crédito do associado, de acordo com o que 
comtempla a referida política. A análise dos itens acima é imprescindível para a aprovação 
ou não do crédito. 
  
Para as operações cuja responsabilidade seja acima de R$ 50.000,00 deverá ser utilizada a 
planilha de empréstimos acima de R$ 50 mil reais, para serem avaliados o comportamento 
do associado na Cooperativa e no mercado externo, para isso, será apresentado, nesta 
planilha, se o empréstimo oferece riscos e qual o nível de provisão de perdas que essa 
operação poderá obter. 
 
As regras e pesos desta planilha está descrita no manual de gerenciamento de risco 
simplificado no item 4 Gerenciamento de Risco de Crédito. 
  
Qualquer situação fora da política, o empréstimo será negado ou levado ao conhecimento 
da Diretoria para análise de exceção. 
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5. Cadastro 
 

Para ter acesso ao crédito, a ficha cadastral do associado deverá estar devidamente 
registrada e atualizada no sistema informatizado Syscoop32 no módulo de cadastro.  
 

6. Aprovações da Operação de Crédito 
 

O colaborador ou a Diretoria, poderão realizar a aprovação final dos empréstimos, 
desde que o valor do crédito esteja dentro dos limites estabelecidos nesta política.   

 
As demais aprovações dos empréstimos ocorrem de forma automática, sob a 

supervisão da Diretoria, desde que estejam dentro da política de crédito.  Os contratos que 
ultrapassarem os limites estabelecidos serão tratados como exceções e precisam da 
aprovação da Diretoria.  
 

7. Forma de Desconto das Operações de Créditos 
 

O valor mensal da prestação de empréstimo poderá comprometer no máximo 25% 
(vinte e cinco por cento) do salário nominal, considerando, inclusive, as prestações já 
assumidas para o pagamento de outras operações de créditos em andamento na 
Cooperativa, via desconto em consignação em folha de pagamento junto a empresa 
empregadora da Reckitt Benckiser. 

 
Os empréstimos serão cobrados preferencialmente via folha de pagamento ou o 

pagamento também poderá ser efetuado através de depósito bancário, nominado para a 
Coop - RB, ficando o associado, neste caso, obrigado a entregar o comprovante de depósito 
(pagamento) diretamente na Cooperativa através de e-mail ou pessoalmente, a fim de que 
seja procedida a devida baixa. 

  
 
 

 
Data de aprovação: São Paulo, 28 de julho de 2021 
Data prevista de revisão: Revisão para 1 ano 
Ata da Diretoria: São Paulo, 28 de julho de 2021 

 
 
 
 
 

 
Rosa Hermínia Storoli dos Santos   Wallace de Oliveira 

Diretora Presidente  Diretor Administrativo 
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