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1. INTRODUÇÃO 

 

A CoopEricsson 

 

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Ericsson é uma 

instituição sem fins lucrativos difundindo o conceito cooperativista de atender as necessidades 

dos cooperados em questões financeiras e sociais aos cooperados e seus dependentes e está 

estruturada com base na legislação federal (Leis 4.595/64 e 5.674/71), lei complementar 

(130/09) e normativos emitidos pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil 

que disciplinam o funcionamento das instituições financeiras. 

 

Atuando com transparência e preconizando o bem-estar social do cooperado, a CoopEricsson, 

assim denominada por seus participantes, conta em abril de 2017 com 2.806 cooperados.  

 

Fundada em 19/02/1982, inicialmente com o objetivo de prover a educação financeira através 

da ajuda mútua, resgatou sonhos, construiu vidas e plantou o conceito do cooperativismo de 

crédito para os funcionários da Ericsson Telecomunicações S.A.  

 

Podem participar da CoopEricsson todos os funcionários em regime CLT, Ericsson do Brasil 

Com. e Ind. S.A., Ericsson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda., Danovo do Brasil 

S.A., Venturus Centro e Inovação Tecnológico, Sony do Brasil Ltda., CoopEricsson, Previ 

Ericsson Sociedade de Previdência Privada e Recursos Engº Ltda. Mesmo após a 

aposentadoria é possível permanecer como cooperado. A admissão na CoopEricsson pode ser 

feita no ato da contratação do funcionário ou a qualquer momento. 

 

As regras completas para associar-se poderão ser apreciados no Estatuto da CoopEricsson.  

Baseada nos 7 (sete) princípios do cooperativismo, a CoopEricsson atua conforme as 

premissas abaixo: 

 Adesão voluntária e livre - Qualquer pessoa pode ingressar em uma cooperativa, 

desde que o faça de forma livre e espontânea, atenda aos requisitos previstos no 

estatuto da entidade e adira aos princípios da doutrina cooperativista, é o que dispõe o 

art. 29 da Lei 5.764/71; 

 Gestão democrática – A cooperativa deve ser administrada por todos os cooperados 

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 cooperado tem direito a um voto independentemente 
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da sua participação financeira (quota parte) na entidade. O direito a voto é decorrente 

do simples ingresso na sociedade, sendo igual para todos; 

 Participação econômica dos membros – Todos os cooperados participam na 

constituição financeira da cooperativa através da integralização e subscrição de suas 

quotas partes, bem como usufruem dos resultados obtidos ao final de cada exercício, 

seja através da distribuição das sobras entre os cooperados, seja em razão dos 

investimentos feitos com tais sobras em prol da empresa como um todo. Na distribuição 

das sobras não tem relevância o valor da quota integralizada pelo cooperado, mas a 

sua participação nas atividades da sociedade; 

 Autonomia e independência – A cooperativa não pode vincular-se de forma 

subordinada a nenhuma entidade ou pessoa estranha ao seu quadro de cooperados. 

Pode firmar convênios, acordos e outros mecanismos para ampliar suas atividades ou 

melhorar as condições dos serviços prestados aos seus cooperados. Entretanto, estes 

recursos não podem resultar em desrespeito à autonomia e ao controle democrático da 

entidade pelos sócios; 

 Educação, formação e informação – Faz-se necessário que aqueles que ingressam 

numa entidade cooperativa tenham clareza com relação à doutrina cooperativista, bem 

como quanto ao funcionamento da entidade 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; 

 Intercooperação – Preconiza que a união e a cooperação sejam realizadas não 

apenas entre os membros de uma cooperativa, mas também pelas cooperativas entre 

si, através de estruturas locais, regionais, nacionais e até internacionais. Esta 

intercooperação deve realizar-se tanto de forma horizontal, entre as cooperativas de 

um mesmo nível de organização (singulares, centrais etc.), como de forma vertical, 

entre as cooperativas singulares e as centrais, entre estas e as organizações nacionais 

etc; 

 Interesse pela comunidade – O principal objetivo de uma cooperativa é a melhoria 

das condições de vida daqueles que nela ingressam. Não se admite uma cooperativa 

voltada exclusivamente para o mercado, visando a obtenção de lucros e os direitos dos 

cooperados. A história do cooperativismo demonstra que a preocupação com a 

comunidade foi a fonte de onde brotou toda a construção doutrinária desta forma de 

sociedade. A comunidade constitui, ao mesmo tempo, o objetivo e o objeto de toda 

verdadeira cooperativa; 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Missão - Nossa missão é proporcionar assistências financeiras aos cooperados, auxiliar o 

cooperado a administrar suas finanças, desenvolver e participar de ações sociais, contribuir 

para o crescimento pessoal dos cooperados, garantindo o bem-estar e a segurança financeira. 
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Visão - Tornar-se referência entre os cooperados para todos para fins de crédito, investimento 

e bem-estar e oportunidade de crescimento pessoal do cooperado, tendo sempre em vista 

todo o processo de educação financeira, reconhecida pela prática de uma política de crédito 

justa. Além disso, ser reconhecida pelo comprometimento com a área social e ajuda mútua.  

 

Valores – Desenvolver e executar todos os processos de forma justa e ética, baseando-se 

sempre em valores da ajuda mútua, solidariedade, igualdade de direitos e deveres, 

responsabilidade, compromisso e participação democrática. 

 

O objetivo da CoopEricsson é a educação cooperativista e financeira dos seus cooperados, 

através da ajuda mútua, da sistemática e do uso adequado do crédito. Procurará ainda e por 

todos os meios fomentar a expansão do cooperativismo. 

 

A sede da CoopEricsson fica dentro das instalações da Companhia Ericsson, à Rua Maria 

Prestes Maia, 300 - Vila Guilherme - 1º andar – CEP: 02047 901 - São Paulo SP.  

 

A CoopEricsson está classificada como “capital x empréstimo” segundo comunicado BCB - 

Banco Central do Brasil nº 28.684 com o estabelecimento das categorias conforme art. 15 da 

resolução CMN – Conselho Monetário Nacional 4.434/15.  Segmentada como “S5” baseada na 

Resolução CMN nº4.553/17 para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial. 

 

É filiada 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. 
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2. ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO 

 

Para atendimento à Resolução CMN – Conselho Monetário Nacional nº 2.554/98 

apresentamos a seguir a estrutura de controle interno da CoopEricsson, que será descrita no 

conteúdo desse manual: 

 

ÁREA SEQ. LEGISLAÇÃO TIPO 

1. CONTROLES 3 

Resolução 2.554/98 

Organograma Funcional 

 4 Regimento da Assembleia 

 5 Regimento da Diretoria Executiva e da 

Diretoria Executiva 

 6 Regimento dos Colaboradores 

 7 Regimento dos Cooperados 

 8 Regimento Eleitoral da Diretoria 

Executiva e Diretoria Executiva  9 Regimento do FATES 

 10 Código de Conduta 

2. CRÉDITO 11 Resolução 3.721/09 Manual Risco de Crédito 

 12 Resolução 3.721/09 Política de Gerenciamento de Risco de 

Crédito  13 Resolução 2.682/98 Política de Crédito  

 14 Res.2.682/98 e 2.697/00 Política de Recuperação de Créditos 

3. OPERACIONAL 15 Resolução 3.380/06 Manual Risco Operacional 

 16 Resolução 3.380/06 Política de Gerenciamento de Risco 

Operacional  17 Resolução 2.554/98 Política da Segurança da Informação 

 18 Carta Circular 3.337/08 Política de PLD 

 19 Resolução 3.380/06 Política de Continuidade de Negócios 

 20 Resolução 2.554/98 Política de Gestão de Pessoas 

 21 Resolução 4.327/14 Política de Responsabilidade Sócio 

Ambiental 

 22 Resolução 2.554/98 Política de Governança Cooperativa 

4. MERCADO E 

LIQUIDEZ 

23 Res. 3.464/07, 3.897/07, 

4.090/12 

Manual Risco Mercado e Liquidez 

 24 Res. 3.464/07, 3.897/07, 

4.090/12 

Política de Gerenciamento de Risco de 

Mercado e Liquidez 

5. CAPITAL 25 Res.3.988/11 e 4.388/14 Política de Gerenciamento de Capital 

6. OUVIDORIA 26 Resolução 4.433/15 Manual de Ouvidoria 
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3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

A CoopEricsson possui o seguinte organograma:  

 

COMUNICAÇÃO

TERCEIROS

ASSEMBLEIA GERAL

DIRETORIA CONSELHO FISCAL

COORDENADOR

ATENDIMENTO CRÉDITO FINANCEIRA ADMINISTRATIVO

COBRANÇA 
ADMINISTRATIVA E 

JUDICIAL

CONTROLES INTERNOS 
RES CMN 2554/98

OUVIDORIA

CONTABILIDADE

AUDITORIA INTERNA E 

EXTERNA

 

 

A CoopEricsson atualmente tem uma equipe de 03 colaboradores. 

Além disso, a CoopEricsson conta com os serviços terceirizados de auditorias interna e 

externa, ouvidoria, contabilidade, cobrança e jurídico e de tecnologia da Informação – apoio 

pelas Empresas Participantes. 
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4. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

A Assembleia Geral é o órgão supremo da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Funcionários da Ericsson, a instância maior de decisão. É a reunião de todos os cooperados, 

com poderes para decidir os negócios relativos ao objetivo da sociedade e tomar as 

resoluções convenientes ao funcionamento, ao desenvolvimento e a defesa da sociedade.  

 

Existem dois tipos de Assembleias na CoopEricsson denominadas AGO e AGE. São elas: 

 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (AGO): são realizadas anualmente nos quatro 

primeiros meses após o término do exercício social (fechamento das contas). Tendo 

como principais objetivos: 

a) Deliberar sobre as prestações de contas do 1º e 2º semestres do exercício anterior, 

compreendendo o Relatório da gestão, os Balanços, os Demonstrativos da Conta de 

Sobras e Perdas e Parecer da Diretoria Executiva; 

b) Dar destino às sobras e repartir as perdas; 

c) Eleger ou reeleger ocupantes de cargos sociais; 

d) Deliberar sobre os  planos  de  trabalho  formulados  pela  Diretoria Executiva para o 

ano entrante; 

e) Criar fundos para fins específicos não previstos no Estatuto, fixando modo de formação, 

aplicação e liquidação. 

 

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - (AGE): é realizada sempre que 

necessário, poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da CoopEricsson, 

desde que informados no Edital de Convocação. Os assuntos tratados exclusivamente 

pela AGE são: reforma do estatuto; fusão, incorporação ou desmembramento; 

mudança de objetivo da sociedade; dissolução da CoopEricsson dentre outras. 

As regras estão definidas no Estatuto da CoopEricsson, com base na lei 5.764/1971, que 

define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades 

CoopEricsson, e dá outras providências, para a realizações das AGO e AGE. 

 

O preparo das Assembleias Gerais deve ser observado seguindo recomendações da circular 

FNCC 013/2015 – Assembleias onde é apresentado um roteiro de procedimentos que irão 

facilitar o entendimento e rotinas na preparação, realização e confecção da Assembleia Geral. 
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5. REGIMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA E FISCAL 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Os Diretores e Conselheiros Fiscais da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Funcionários da Ericsson são órgãos independentes da administração: 

 

 Diretoria – 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. 

 

 Conselho de Fiscal – Finalidade de fiscalizar, controlar e questionar os assuntos que 

divergem das normas administrativas e financeiras da CoopEricsson, zelando pelo 

cumprimento da legislação cooperativista, trabalhista e fiscal em prol da Assembleia 

Geral. 

 

No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal poderá valer-se de informações 

constantes no relatório da Auditoria Interna, da Auditoria Externa ou funcionários da 

CoopEricsson, ou da assistência de técnicos externos, custeado pela CoopEricsson, quando 

da importância ou complexidade dos assuntos o exigirem. 

 

5.2. POLÍTICA DE SUCESSÃO 

 

Atendendo a Resolução CMN – Conselho Monetário Nacional nº 4.538/16 na Assembleia 

Geral Ordinária de 2017 foi aprovado a referida política onde esta reproduzida no ANEXO I. 
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ANEXO I  

 

POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES 2017 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Diretoria da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Ericsson – 

COOPERICSSON visando atender à Resolução 4.538 de 24 de novembro de 2016 do 

Conselho Monetário Nacional, vem implementar a política de sucessão de administradores 

garantindo a continuidade e sustentabilidade dos negócios. 

 

2. DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO 

 

Assegurar através da política que os cargos da Diretoria executiva e administradores atendam 

os pré-requisitos levando em conta as experiências e habilidades para desenvolvimento das 

atividades na cooperativa. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DA COOPERATIVA E CARGOS ELEGÍVEIS 

 

A CoopEricsson está enquadrada como uma cooperativa de Capital e Empréstimo atendendo 

a resolução CMN 4.553/17. Assegurar através da política que os cargos da Diretoria Executiva 

e administradores atendam os pré-requisitos levando em conta as experiências e habilidades 

para desenvolvimento das atividades na cooperativa. Os cargos elegíveis a esta política são: 

Diretoria Executiva e Cargos gerenciais. 

 

4. REGRAS DA POLÍTICA 

 

4.1. Recrutamento  

 

Os requisitos para os cargos são: 

 Ter no mínimo 5 (cinco) anos associado a Cooperativa; 

 Não possuir cargo como funcionário da Cooperativa; 

 Atender as obrigações conforme estatuto e regimento interno da cooperativa; 
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 Ter reputação ilibada, não ser impedido por lei especial, nem por crime, sonegação 

fiscal, corrupção, não responder por pendências relativas a protesto de títulos, 

cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e 

outras ocorrências ou circunstâncias análogas. 

 

4.2. Promoção e retenção 

 

A diretoria vigente levará em consideração as metas pré-estabelecidas no planejamento 

estratégico e pesquisas salarias de outras cooperativas do mesmo porte e ramo. Além de 

utilizar ferramentas internas de monitoramento de performance individual. E com a finalidade 

de reter talentos à Cooperativa deverão aplicar programas de investimento, como capacitação, 

reconhecimento, remunerações (caso haja) compatíveis com o mercado. 

 

4.3. Eleição 

 

Estão elegíveis, todos participantes que não tenham nenhum impedimento citado no item 4.  

As eleições dos cargos de diretoria são feitas baseadas em nosso regulamento que está 

inserido no regimento interno da instituição. 

 

5. CAPACITAÇÕES 

 

5.1. Técnicas, gerenciais e interpessoais 

Estão elegíveis, todos participantes que não tenham nenhum impedimento citado no item 4. 

O administrador poderá concorrer a posição desde que atenda a, pelo menos, três dos 

seguintes critérios: 

 Gestão de cooperativa de crédito; 

 Experiência comprovada em áreas financeiras ou trabalhos em instituições financeiras. 

 Apresentar diploma e histórico escolar para comprovação dos conhecimentos 

 Comprovar experiência nos últimos 5 anos em gestão de pessoas, bem como 

comprovar através da descrição do cargo e carteira de trabalho. 

 Apresentar habilidades interpessoais e bom relacionamento 

 Formação acadêmica de nível superior ou formação técnica de nível médio 

 Formação técnica de acordo com cursos que sejam ministrados por alguma entidade 

ou sistema cooperativo de crédito ou de outro sistema educacional compatível. 



 

 
Manual de Controles Internos 

1. Controles 
5. Regimento Diretoria Executiva e Fiscal 

 

 

 

 
Aprovado em reunião da Diretoria 

Executiva  
Em 19/06/2017 

 
Última atualização:  

19/06/2017 

 
Página 15 de 104 

 

 

 

 

6. RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS ESTATUTARIOS 

 

6.1. Diretores  

As atribuições da diretoria estão descritas no estatuto conforme Seção IV e responsabilidades 

descritas no regimento interno.  

 

6.2. Conselho Fiscal  

As atribuições do conselho fiscal estão descritas no estatuto conforme Seção V e 

responsabilidades descritas no regimento interno. 

 

7. APROVAÇÃO DOS CARGOS 

 

Os membros da diretoria serão aprovados conforme eleição da AGO e homologação do órgão 

fiscalizador e regulador – BACEN.  Lembrando que os diretores e administradores atuais 

contemplam todos os requisitos solicitados nesta política. 

 

8. REVISÃO 

 

Esta política será revisada a cada 5 anos ou quando houver necessidade de alguma 

atualização pertinente. 

 

Esta política foi submetida à apreciação da Diretoria Executiva, que o analisou criteriosamente, 

discutiu e aprovou em sua totalidade. 
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6. REGIMENTO DOS COLABORADORES 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

 

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Ericsson conta com 

uma estrutura organizacional conforme descrita no item 3. Organograma Funcional para 

prover a adequada gestão.  

 

Ao quadro técnico-profissional cabe a tarefa de gerenciar, coordenar e executar as tarefas e 

atividades que possibilitem a realização das políticas e das decisões da Assembleia Geral e da 

Diretoria Executiva.  

 

Nota: Neste manual é levado em consideração o ambiente em que a CoopEricsson opera, 

face à natureza das suas operações (CoopEricsson possui apoio das Empresas Participantes 

e consignação em folha da carteira de crédito), à complexidade dos produtos e serviços 

oferecidos (basicamente empréstimos lastreados no capital de seus cooperados) e à dimensão 

de sua exposição a riscos (riscos baixos de modo geral), cooperado à necessidade de 

mitigação e controle dos riscos.  

 

No momento, os controles internos serão executados pelos próprios colaboradores, sendo que 

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 CoopEricsson está exposta e a 

indicação dos mesmos com vistas a aprimorar os trabalhos realizados. 

 

6.2. POLÍTICA DE SUCESSÃO 

 

O gestor da cooperativa irá seguir a política de sucessão conforme descrita no item  5.2. 

 

6.3. ESTRUTURA DE PODER NA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ERICSSON 

 

A estrutura de poder da CoopEricsson serve como um guia que proporciona, por parte de seus 

colaboradores, direcionamento assertivo na gestão, e está estruturado da seguinte forma: 
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Nível Estratégico Funções 

- Define objetivos e metas 

- Estabelece políticas 

- Escolhe estratégicas 

- Destina recursos 

- Exerce controles 

- Planejar  

- Organizar  

- Controlar 

Nível Tático Funções 

- Estabelece as Táticas  

- Delega Autoridade  

- Distribui Tarefas  

- Orienta e controla a execução das tarefas 

- Coordenar  

- Dirigir  

- Supervisionar 

Nível Operacional Funções 

- Executa as Tarefas - Executar 

 

O Nível Estratégico visa o enquadramento relacionado à Assembleia Geral, a Diretoria 

Executiva. 

O Nível Tático diz respeito às atividades do Coordenador. 

O Nível Operacional são todos os demais colaboradores da CoopEricsson. A CoopEricsson 

existe para servir de instrumento para a solução de problemas de natureza econômica comuns 

às pessoas que constituem e a integram. Sendo assim, a CoopEricsson, enquanto associação, 

é regida por princípios democráticos em que a participação do cooperado como usuário é 

privilegiada frente a sua condição de detentor do capital, pela regra do voto singular e 

unipessoal.  

 

Enquanto empreendimento, a CoopEricsson é um conjunto de recursos – capital, tecnologia e 

conhecimento, aplicados à consecução dos objetivos da associação, perseguindo a máxima 

eficiência no manejo destes recursos.  

 

Portanto, a administração da CoopEricsson tem suas peculiaridades. Além de seguir todos os 

ditames da ciência da administração, a CoopEricsson imbui-se de: 

a) Criar transparência entre a CoopEricsson e o quadro social, pois é condição necessária 

para que haja plena confiança, ajuda mútua e participação; 

b) Servir da melhor forma possível ao seu lado social, que são os donos e usuários; 
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c) Viabilizar a maior participação possível dos cooperados nos negócios da CoopEricsson, 

pois disso depende sua eficiência e eficácia empresarial. 

 

6.4. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR. 

 

a) Participa da elaboração do planejamento estratégico e conduz a montagem do plano de 

metas da Coopericsson, conforme objetivos traçados pela Assembleia Geral; 

b) Elabora, coordena e controla a execução orçamentária; 

c) Elabora e controla o desempenho do resultado gerencial; 

d) Responde pela gestão de custos; 

e) Prepara e acompanha a projeção e a simulação de resultado; 

f) Controlar os limites legais e operacionais; 

g) Subsidia a Federação Nacional das Cooperativas de Crédito - FNCC com informações 

gerenciais solicitadas; 

h) 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; 

i) Responde pela formação e desenvolvimento pessoal dos colaboradores da 

Coopericsson, através do plano de treinamento; 

j) Acompanha e faz cumprir as diretrizes definidas e fixadas pela Diretoria Executiva, no 

que se refere à estrutura administrativa, alçadas e negócios; 

k) Responde pela organização da pauta da reunião da Diretoria Executiva e Fiscal; 

l) Participa das reuniões da Diretoria Executiva e quando solicitado assessora a Diretoria 

Executiva, encaminhando e discutindo assuntos de interesse da CoopEricsson; 

m) Apoia a Diretoria Executiva no relacionamento com o quadro social e eventos sociais 

da Coopericsson; 

n) 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; 

o) Coordena a contratação e manutenção de serviços terceirizados; 

p) Realiza a gestão de contratos; 
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q) 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; 

r) Assessora a Diretoria Executiva na realização das AGO´s e AGE´s, preparando toda a 

documentação necessária para a realização do evento; 

s) Responde pelas informações ao Banco Central do Brasil por meio do UNICAD e 

acompanhar os correios eletrônicos do Sisbacen; 

t) Zela pela documentação legal da Coopericsson, mantendo em dia as obrigações fiscais 

e remessa de documentação a órgãos públicos; 

u) Executar, controla e monitora o atendimento de apontamentos dos relatórios de 

auditoria e controles internos. 

v) Encaminha e 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;  

w) Inclui e exclui cooperados e ex-cooperados na empresa de proteção ao crédito; 

x) 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; 

y) Coordena as mídias sociais da cooperativa, desde as empresas de comunicação ao 

alcance do resultado esperado; 

 

6.5. ATRIBUIÇÕES DA ÁREA DE CRÉDITO 

 

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) Arquiva os instrumentos de crédito; 

 

6.6. ATRIBUIÇÕES DA ÁREA FINANCEIRA 

 



 

 
Manual de Controles Internos 

1. Controles 
6. Regimento  dos Colaboradores 

 

 

 

 
Aprovado em reunião da Diretoria 

Executiva  
Em 19/06/2017 

 
Última atualização:  

19/06/2017 

 
Página 20 de 104 

 

 

 

a) Administra o fluxo de caixa; 

b) Controla a captação de recursos dos cooperados; 

c) Controla as aplicações em instituição financeira; 

d) Controla a conta corrente, identificando os lançamentos realizados a débito e a crédito; 

e) Concilia diariamente os lançamentos em conta corrente com o sistema operacional; 

f) 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; 

g) Elabora relatórios legais e gerenciais; 

h) Monitora a evolução da carteira de crédito; 

i) Confere o recolhimento de tributos e contribuições; 

j) Providencia o pagamento de fornecedores e outras obrigações; 

k) Concilia saldos contábeis com saldos de controles operacionais; 

l) 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 do Gestor/Diretoria; 

m) Monitora a assessoria contábil, tanto quanto ao resultado mensal como no cumprimento 

das obrigações acessórias junto ao Banco Central do Brasil e a Receita Federal; 

n) Zela pelo correto enquadramento tributário e legal da CoopEricsson, assegurando o 

cumprimento dos normativos internos e externos; 

o) Acompanha rubricas de devedores diversos, os ex-cooperados (capital a pagar); 

p) Encontro de contas – cooperados desligados/afastados. 

 

6.7. ATRIBUIÇÕES DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

a) Realiza orçamentos para compras e contratação de serviços; 

b) Prepara cotações para submeter à coordenadoria a aprovação de fornecedores e locais 

dos eventos promovidos pela CoopEricsson, de acordo com o plano orçamentário; 

c) Realiza compras de passagens e hospedagem dos dirigentes da Coopericsson, 

delegados, empregados, prestadores de serviços; 

d) Coordena as ações corporativas de comunicação interna; 

e) Responde pela guarda dos contratos com empresas prestadoras de serviços e 

parceiros; 
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f) Monitora a manutenção e da conservação patrimonial; 

g) Monitora atividades de infraestrutura; 

 

6.8. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

A CoopEricsson conta com serviços terceirizados para a gestão de cobrança, jurídico e 

auditoria. 

6.8.1. ATRIBUIÇÕES DA ÁREA DE COBRANÇA 

 

Para a recuperação dos créditos de cooperados inadimplentes são executas etapas da régua 

de cobrança definida. A Diretoria Executiva é o responsável pela contratação do escritório que 

realização as cobranças. 

 

O escritório de cobrança contratado para fazer a gestão, até a chegada na estância de 

cobrança judicial, que também consta descrito na política de recuperação de crédito, tem como 

atribuição: 

a) Responde pela execução das rotinas de cobrança das operações de crédito e contribui 

para o controle dos níveis de risco dos cooperados desligados da CoopEricsson; 

b) Confere o relatório de inadimplência (parcelas em atraso), acompanhando o status de 

cada operação conforme acordado; 

c) Administra os valores pendentes de recebimento dos cooperados; 

d) Emite e envia o boleto de cobrança, acompanha o recebimento das parcelas 

inadimplente (verificar se continua inadimplente) da carteira de crédito (boleto); 

e) Responde pela carteira dos cooperados afastados, cobrança, negociações e emissão 

de boletos para pagamentos; 

f) Responde pelo acompanhamento das renegociações com assessoria de cobrança pré-

contenciosa e com a assessoria jurídica; 

g) Assessora por meio de informações, o Coordenador, sobre renegociações dos títulos 

inadimplentes; 

h) Executa, controla e monitora solicitações de cópia de documentos relacionados a 

processos de cobrança; 

i) Informa através dos relatórios periódicos referentes à cobrança pré-contenciosa e 

jurídica; 
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6.8.2. ATRIBUIÇÕES DA ÁREA CONTÁBIL 

 

As atividades da contabilidade são realizadas por empresa terceirizada contratada conforme 

aprovação da diretoria. Atualmente é a empresa DCR Serviços Contábeis. As 

responsabilidades da contabilidade deverão ser retratadas no contrato de prestação de 

serviços entre as partes. 

 

6.8.3. AUDITORIAS 

 

Atualmente, a CoopEricsson passa por duas auditorias: a de controles internos, em que são 

avaliados critérios de gestão e gerenciamento de riscos, e externa das demonstrações 

financeiras, em que uma empresa independente analisa a contabilidade e os balanços. As 

auditorias tanto internas como externas serão contratadas pela diretoria com a finalidade de 

atendimento à normatização existente. A responsabilidade pelo acompanhamento e 

regularização dos apontamentos será do Coordenador sempre com a fiscalização do Conselho 

Fiscal e aval da Diretoria Executiva em relação às ações saneadoras. O Conselho Fiscal 

deverá acompanhar todo o processo. 

 

Por ser um importante instrumento de fiscalização e controle e em função da independência, a 

auditoria interna/externa está subordinada diretamente a Diretoria Executiva. Os relatórios das 

auditorias deverão ser encaminhados a Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e aos 

responsáveis pela gestão executiva. As justificativas e correções a serem implementadas são 

formalizadas em expedientes resposta, assinados pelo Presidente.  

 

Fica o alerta para a Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.454/15 referente à 

contratação de auditoria cooperativa no segmento de cooperativas de crédito cujo prazo até 

31/12/2018, para as cooperativas de crédito do classificadas como “capital x empréstimo”. 

 

6.8.4. AUDITORIAS INTERNA E EXTERNA 

 

A auditoria de controles internos será realizada por empresa terceirizada contratada pela 

CoopEricsson, conforme a Resolução 2.554/98 e realizada anualmente. As responsabilidades 

da auditoria interna são: 

a) Realizar os trabalhos conforme determinado pelas normatizações do Banco Central e 

do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; 

b) Checar os controles internos adotados e sua eficácia; 

c) Acompanhar os programas de auditoria de processos e de sistemas informatizados; 
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d) Conhecer e revisar os principais processos, manuais e políticas, atentando à 

regulamentação prevista nos normativos do Banco Central do Brasil relativo aos 

controles internos; 

e) Emitir relatório conclusivo sobre os trabalhos realizados, contendo pontos de atenção 

e/ou recomendações a ser encaminhado para a diretoria e Diretoria Executiva; 

f) Realizar o follow up quanto às recomendações referentes ao último relatório de 

auditoria interna e externa. 

 

As funções desempenhadas pela auditoria de controles internos deverão serem pautadas em 

concordância com as exigências da resolução CMN 3.380/06 que dispõe sobre a implantação 

de estrutura de gerenciamento de risco.  

 

Resolução Auditoria de controles internos 

Gerenciamento de risco 

operacional. 

A estrutura de gerenciamento de risco operacional 

compreende toda a política, estrutura organizacional, 

modelagem, sistema, procedimentos, cultura, 

informação e comunicação. 

Elaboração, com periodicidade 

mínima anual, de relatórios que 

permitam a identificação e 

correção tempestivas das 

deficiências de controle e de 

gerenciamento do risco 

operacional. 

Avaliação dos controles e da sua eficiência por meio de 

metodologias específicas. 

Realização com periodicidade 

mínima anual, de teste de 

avaliação dos sistemas de 

controle de riscos operacionais 

implantados. 

Teste de avaliação dos sistemas de controle de riscos 

operacionais implantados. 

Os relatórios devem ser 

submetidos à diretoria executiva 

que devem manifestar-se 

expressamente acerca das ações 

a serem implementadas para a 

correção tempestiva das 

deficiências apontadas 

Comentário dos participantes em relação as análises 

efetuadas e a adequação dos planos de ação para a 

resolução das deficiências encontradas. 

 

Incorporado a estrutura de gerenciamento de risco, a auditoria interna, em destaque, exerce o 

papel de avaliar os controles dos processos relacionados.  
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Diversas áreas 

da 

CoopEricsson 

incluindo o 

Risco 

Operacional 

 

Controle Interno 

e Auditoria 

Interna 

 
Diretoria 

Executiva 
 

Auditoria 

Externa 

       

Controles 

Internos 

implementados 

 Avalia os 

controles dos 

processos 

relacionados 

 Retifica os 

planos de 

ações 

elaborados 

 
Analisa os 

trabalhos 

efetuados. 

 

As questões voltadas para os Riscos de Mercado, onde está definido no artigo 5º da resolução 

CMN 3.464/08 define que “o cumprimento da política e dos procedimentos deve ser 

devidamente documentado e objeto de verificação pela auditoria interna”. 

6.8.5. AUDITORIA EXTERNA 

 

A auditoria independente das demonstrações financeiras (auditoria externa) será contratada 

conforme avaliação da diretoria da CoopEricsson e deverá ser registrada na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e homologada pelo Banco Central do Brasil. O relatório conterá: 

Exame das demonstrações financeiras relativa ao exercício, compreendendo o Balanço 

Patrimonial, as Demonstrações do Resultado concomitante com as Notas Explicativas, 

Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração Fluxo de Caixa, com 

objetivo de formar e emitir opinião sobre essas demonstrações. 

Após cada visita será emitido o relatório completo, dirigido à Administração da CoopEricsson. 

Usualmente apresenta-se: 

a) A avaliação do auditor sobre os saldos contábeis e eficácia dos controles internos; 

b) O relato dos exames e procedimentos efetuados pelo auditor; 

c) Alertas para a administração sobre aspectos que possam acarretar ressalvas no Parecer 

dos Auditores; e, 

d) Apresentação de recomendações para aprimoramento dos Controles Internos (C.I.). 

 

Parecer dos auditores Independentes - Trata-se do documento mediante o qual o auditor 

expressa sua opinião de forma clara e objetiva, sobre as demonstrações contábeis quanto ao 

adequado atendimento, ou não, a todos os aspectos relevantes.  

 

O parecer emitido pelo auditor independente compõe-se de parágrafos, como se segue: 
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a) Parágrafo referente à opinião sobre as demonstrações contábeis*  

b) Parágrafo referente à Base para Opinião 

c) Parágrafo referente a outras informações que acompanham as demonstrações 

contábeis e o relatório do auditor 

d) Parágrafo referente às Responsabilidades da administração e da governança pelas 

demonstrações contábeis 

e) Parágrafo referente às Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

contábeis  

 

*Opinião sobre as demonstrações contábeis 

O parecer expressa, claramente, a opinião do auditor sobre se as demonstrações contábeis da 

entidade representam, em todos os aspectos relevantes: 

a) Sua posição patrimonial e financeira; 

b) O resultado de suas operações para o período a que correspondem; 

c) As mutações de seu patrimônio líquido para o período a que correspondem; 

d) As origens e aplicações de recursos para o período a que correspondem. 

 

O auditor deve ter como base e fazer referência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade 

como definidos e aceitos.   

 

Poderá o auditor emitir um dos três tipos de opiniões existentes:  

 

A “opinião sem ressalva” - é emitido quando o auditor está convencido sobre todos os 

aspectos relevantes dos assuntos tratados no âmbito de auditoria, O parecer do auditor 

independente deve expressar essa convicção de forma clara e objetiva.  

 

A “opinião com ressalva” é emitida quando o auditor conclui que o efeito de qualquer 

discordância ou restrição na extensão de um trabalho não é de tal magnitude que requeira 

parecer adverso ou abstenção de opinião.  

 

A “opinião adversa” quando verificar que as demonstrações contábeis estão incorretas ou 

incompletas, em tal magnitude que impossibilite a emissão do parecer com ressalva.  
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A “opinião com abstenção” quando houver limitação significativa na extensão de seus 

exames que impossibilitem o auditor expressar opinião sobre as demonstrações contábeis por 

não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la. 

 

O escopo do trabalho de auditoria e os itens referentes a sigilo serão descriminados e firmados 

em contrato. 

 

6.8.6. OUVIDORIA 

 

O controle das manifestações encaminhadas à Ouvidoria é realizado por meio do Sistema de 

Ouvidoria da Federação Nacional das Cooperativas de Crédito – FNCC. 

 

Nota: A descrição das atividades da Ouvidoria está no Manual de Ouvidoria da FNCC. 

 

6.8.7. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI 

 

Considerando a gestão uniformemente e lacônica, apropriada à natureza da atividade 

cooperativa, a CoopEricsson possui parceiros fundamentais para a administração da TI que 

são responsáveis por: 

a) Responder pela atualização e suporte do Banking Online; 

b) Responder pela hospedagem do site na web, e; 

c) Padronizar e divulgar a marca da CoopEricsson através de produção digital (Identidade 

Visual, e-mail marketing, Newsletter, Site, entre outros). 

 

A TI da empresa Ericsson que possui o Servidor (Data Center) que está domiciliado na 

Ericsson do Brasil Com. Ind. S.A. – Rua Maria Prestes Maia 300 – SP.  

 

A CoopEricsson compartilha o servidor (Data Center) das Empresas Participantes onde estão 

guardadas as informações geradas pelo sistema informatizado PRODAF. 

 

O Backup é efetuado todas as sextas feiras após as 17 horas e no último dia de cada mês 

antes das 10 horas da manhã.  
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6.8.8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As empresas parceiras estão suportadas por contratos e, as alterações futuras que se fizerem 

necessários ou, até mesmo a descontinuidade, serão observados na atualização deste 

manual. 

As empresas parceiras são: 

 

a) LocaWeb Serviços de Internet S.A. que responde pela a hospedagem do site na web; 

b) Zaia Comunicação Ltda. ME que padroniza e divulga a marca da CoopEricsson através 

de produção digital (Identidade Visual, e-mail marketing, Newsletter, Site, entre outros); 

e, 

c) Prodaf Informática Ltda. que é responsável pela a gestão informatizada da 

contabilidade da cooperativa. 

 

Os princípios éticos e de comportamento profissional estão estabelecidos no Código de 

Conduta e deverão ser cumpridos por todos os integrantes da estrutura organizacional da 

CoopEricsson, por seus cooperados e, ainda, pelos empregados de empresas prestadoras de 

serviço. 

 

Este regimento interno pode ser revisto e alterado conforme decisão da Diretoria Executiva. 
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7. REGIMENTO DOS COOPERADOS 

 

7.1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da imensa responsabilidade que compreende uma sociedade cooperativa, é 

fundamental que os sócios cooperados percebam que para gozar dos benefícios oferecidos 

pela a CoopEricsson, o mesmo tem seus direitos garantidos por lei, porém há também as 

obrigações, não menos importantes.  

 

O sócio cooperado deve cumprir seus direitos e deveres que estão descritos no capítulo III do 

Estatuto Social. Todavia, a CoopEricsson, baseado no Código Civil, artigo 1.095, determina 

que a responsabilidade dos sócios cooperados será limitada, como disposto no estatuto, com a 

observância dos ditames legais: 

 

“Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou 

ilimitada. 

§ 1o É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo 

valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção 

de sua participação nas mesmas operações. 

§ 2o É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais. ” 

 

A principal atividade operacional da CoopEricsson são os empréstimos. Para sua concessão, 

de forma que possa resguardar o capital investido dos cooperados, serão observadas a 

política de empréstimos onde o cooperado tomará ciência das modalidades e taxas. A política 

de empréstimos leva em consideração o saldo do capital e a capacidade de pagamento dos 

cooperados para avaliação das solicitações de empréstimos. 

 

Os recursos para a concessão de crédito são oriundos da capitalização mensal dos 

cooperados. A CoopEricsson comunicará ao RH das empresas, compreendido como 

Empresas Participantes, os montantes por cooperado tanto dos valores de capital como dos 

empréstimos a serem descontados em folha de pagamento. Os valores serão repassados à 

CoopEricsson conforme cronograma de pagamentos das Empresas Participantes, após a 

efetivação dos débitos na respectiva folha de pagamento. 
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7.2. REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO, DEMISSÃO, 

ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO DE COOPERADOS 

 

7.2.1. ADMISSÃO 

 

Podem associar-se à CoopEricsson todas as pessoas físicas empregadas nas Empresas 

Participantes e da própria CoopEricsson, aposentados que, quando em atividade, atendiam 

aos critérios estatutários de associação. 

 

As Empresas Participantes da cooperativa são: 

Razão Social CNPJ Endereço (Matriz)

Ericsson do Brasil Com. Ind. S.A. 33.067.745/0001-27 Rua Maria Prestes Maia, 300 - SP

Ericsson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda. 04.262.069/0036-74 Rua Maria Prestes Maia, 300 - SP

Damovo do Brasil S.A. 56.795.362/0001-70 Alphaville Industrial, Barueri - SP

Venturis Centro de Inovação Tecnológica. 96.499.728/0001-89 Est. Giuseppina Vianelli Di Napoli, 1185, Polo Li de Alta Tecnologia, Campinas - SP

Sony Brasil Ltda. 44.447.044/0004-10 Rua Warner Von Siemens, 111, Prédio 1 Térreo Esp. Empresarial E-business Park

Cooperativa de Economia de Crédito Mutuo dos Func. da Ericsson 48.718.183/0001-01 Rua Maria Prestes Maia, 300 - SP

Previ-Ericsson Sociedade de Previdência Privada 67.142.521/0001-54 Rua Maria Prestes Maia, 300 - SP

Recursos Engº, Gerenciamento e Assessoria de Serviços S.S Ltda. 00.179.280/0001-47 Rua José Alves Guedes, 406, Sala 03 Caixa Postal 1, Parq. Santa maria, Jaguariúna SP.

Empresas Filiadas a CoopEricsson

 

 

Para associar-se à CoopEricsson o candidato preencherá o formulário “Proposta de Adesão”, 

que recebe um registro numérico sequencial que é encaminhado mensalmente para arquivo. 

Verificadas as declarações constantes da proposta e aceita esta pela Diretoria Executiva, o 

candidato subscreverá as suas quotas partes de capital, sendo o percentual de 1,3% do salário 

limitados ao mínimo de R$ 35,00 e o máximo de R$ 130,00. 

7.2.2. DESFILIAÇÃO 

 

De acordo com os princípios do Cooperativismo a adesão é livre, bem como a sua saída. O 

cooperado que quiser se desfiliar da CoopEricsson receberá toda sua cota capital, corrigida 

pela Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) em concordância com os 

rendimentos pagos pela cooperativa, alcunhado como juros ao capital, conjecturado na lei 130 

de 17 de abril 2009 Art. 7º. Conforme disposto em Estatuto. Consideram-se 3 tipos de 

desfiliação destacados a seguir: 

7.2.3. DEMISSÃO/DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO 

 

A demissão o ocorre quando a pessoa, por vontade própria, solicita por escrito sua saída da 

CoopEricsson através da ficha de desligamento devidamente preenchida, impressa e assinada 

a Diretoria Executiva. A demissão não pode ser negada pela CoopEricsson, por isso não 

depende de aprovação da Diretoria Executiva. 
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O cooperado que solicitar a demissão, receberá o extrato contendo o saldo de capital e o 

depósito será realizado somente na conta bancária informada pelo cooperado.  

O cooperado só poderá solicitar o desligamento voluntário caso não tenha saldo devedor de 

empréstimos em andamento e/ ou parcelas de empréstimos ativas. 

A devolução do capital referente aos desligamentos voluntários serão pagos pela cooperativa 

em até 6 (seis) parcelas através de depósitos bancários até o dia 10 de cada mês. 

Os cooperados que optarem pela demissão, poderão ser readmitidos após o recebimento de 

todas as parcelas do seu capital, porém, deverá preencher nova ficha de admissão e o limite 

de empréstimo será baseado e aplicado com as regras de uma nova admissão, ou seja, 

adstrito as mesmas regras de um novo cooperado. O cooperado deverá respeitar o período de 

carência de 3 (três) meses para solicitação de um novo crédito. Sua nova adesão ocorrerá no 

mês subsequente à demissão. 

 

7.2.4. EXCLUSÃO 

 

A exclusão de cooperado depende de aprovação da Diretoria Executiva e ocorre: 

 

a) Por morte da pessoa física; 

b) Por incapacidade civil não suprida; 

c) Por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na 

Coopericsson, como perder o vínculo empregatício com uma das entidades que compõem 

o grupo econômico da Coopericsson. 

 

7.2.5. ELIMINAÇÃO 

 

A eliminação do cooperado é aplicada por infração a Lei, ao Estatuto Social e ao Regimento 

Interno. Além dos motivos de direito, a Diretoria Executiva será obrigada a eliminar o 

cooperado que: 

 

a) Venha exercer qualquer atividade considerada prejudicial à CoopEricsson, praticar atos 

que desabone o conceito da mesma; 

b) Faltar com o cumprimento das obrigações assumidas com a CoopEricsson e/ou causar-

lhe prejuízo. 

 

A eliminação em virtude de infração legal ou estatutária, será decidida em reunião da Diretoria 

Executiva e o que ocasionou a eliminação deverá constar na Ficha de Desligamento que será 
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assinada por um dos Diretores Executivos, cabendo recurso com efeito suspensivo, dentro do 

prazo de trinta dias, após sua eliminação, dirigido à primeira Assembleia Geral.  

 

Visando a apurar os fatos, a intensidade do dolo ou o grau da culpa praticada pelo cooperado, 

a Diretoria Executiva se encarregará de abrir imediatamente sindicância e a Diretoria Executiva 

terá o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por mais cinco dias para conclusão e 

apresentação do parecer. 

 

Comprovado a existência de infração legal, estatutária, normativa ou relativa a ato baixado 

pela Assembleia Geral, praticada dolosamente, ferindo os dispositivos legais, a Diretoria 

Executiva instaurará inquérito administrativo, facultando ao cooperado ampla defesa. 

 

A instauração do inquérito administrativo será seguida, de pronto, de interpretação ao 

cooperado, da qual constará o resumo dos fatos ou atos praticados, assinando-lhes prazo 

improrrogável de cinco dias para responder por escrito com as provas que entender pertinente. 

 

Recebida a resposta do cooperado eliminado a Diretoria Executiva será convocado pelo 

Diretor Presidente para proferir decisão. 

7.3. CAPITAL SOCIAL 

 

O Capital Social da cooperativa, representado por quotas-partes, é ilimitado quanto ao 

máximo, não podendo ser inferior aos dispositivos legais, conforme determina o Estatuto 

Social em seu art.15.  

 

Para aumento contínuo de seu capital social, o cooperado obriga-se subscrever e integralizar 

mensalmente, a partir de sua filiação, 1,3% do seu salário nominal com os limites mínimos de 

R$ 35,00 e máximo de R$ 130,00 por prazo indeterminado aprovado pela Diretoria Executiva.  

 

A quota - parte é indivisível e intransferível a não cooperados, não podendo ser negociada 

nem dada em garantia a terceiros.  

 

O valor de saldo de capital do cooperado responderá sempre como garantia pelas obrigações 

que o mesmo assumir com a Cooperativa por operações diretas ou favor de outro cooperado.  

 

O total integralizado na conta de capital do cooperado será remunerado, nas seguintes bases: 
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a) Juros de acordo com a Taxa SELIC anual mais o que lhe couber no rateio anual das 

sobras financeiras do Balanço da Cooperativa de Crédito; 

b) Será incorporado ao capital do cooperado e apurado mensalmente os valores 

referentes aos juros ao capital conforme art. 7º da lei complementar 130; 

c) No caso de Capital de ex-cooperados não reclamados no período igual ou superior a 5 

anos, a Cooperativa de acordo com suas necessidades poderá transferir esses valores 

para a conta do FATES. 

 

As quotas-partes do capital integralizado responderão sempre como garantia das obrigações 

que o cooperado assumir com a CoopEricsson além de definir seu limite de crédito.  

 

O cooperado não poderá ceder suas quotas-partes de capital a pessoas que não fazem parte 

do quadro social, nem oferecê-la em penhor ou negociá-las com terceiros.  

 

A devolução do capital ao cooperado demitido, eliminado ou excluído será feita após a 

aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se deu o desligamento, 

podendo ocorrer, caso haja interesse e possibilidade, a critério da Diretoria Executiva, a 

antecipação desse valor, mantendo-se, entretanto, a responsabilidade prevista no art. 36, da 

Lei Federal n. 5.764/71. 

 

7.4. OUVIDORIA 

 

A CoopEricsson para atendimento à regulamentação do CMN e BCB opera com a Ouvidoria 

da FNCC – Federação Nacional de Cooperativas de Crédito pelo telefone: 0800-940-9360 

(Atendimento nos dias úteis das 8 às 17 hrs.), tendo para isso aderido ao serviço convênio de 

prestação de serviços da qual a CoopEricsson é federada. 

 

7.5. ACESSO AO SITE 

 

Todos os cooperados e não cooperados poderão acessar o site da CoopEricsson no endereço 

http://www.CoopEricsson.com.br/.  

 

O site instrui todo e qualquer funcionário da área de ação a fazer parte da cooperativa. 

Também, é um canal que informa todas as regras para tomada de crédito, os eventos que 

ocorreram durante ano letivo, dicas para a educação financeira e outros. 

 

http://www.coopericsson.com.br/
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7.6. ACESSO RESTRITO NO SITE 

 

Somente o cooperado terá permissão para acessar a área restrita no site da CoopEricsson. 

 

O novo cooperado solicitará a senha eletrônica através do site da cooperativa e executará o 

seguinte procedimento: 

a) O cooperado acessa o site http://www.CoopEricsson.com.br/; 

b) Clicar no ícone ao lado direito da página chamado Internet Bank; 

c) Pelo fato de não possuir cadastro será necessário clicar no ícone “Não sou 

cadastrado”. 

d) Direcionado a página de cadastramento da senha, o cooperado deverá inserir os 

seguintes dados: 

 

e) Assim que concluir o cadastro para geração da senha o cooperado terá acesso ao 

extrato do seu capital e empréstimo, caso possua. 

f) Para continuar a acessar as informações financeiras, o cooperado deverá sempre 

acessar o site http://www.CoopEricsson.com.br/ e o ícone “internet bank”, em seguida 

colocar seu cpf e senha: 

http://www.coopericsson.com.br/
http://www.coopericsson.com.br/
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Caso ocorra o esquecimento da senha, o cooperado poderá clicar no ícone “Esqueci minha 

senha” que, através do seu e-mail cadastrado, poderá recuperar. 

Todo o processo de aquisição de senha será realizado pelo cooperado através do acesso a 

internet e a cooperativa não terá conhecimento e tampouco acesso a senha digitada. Em caso 

de dúvida sobre o acesso e a inserção dos dados, o cooperado poderá contatar a 

CoopEricsson. 

 

7.7. VANTAGENS DOS COOPERADOS 

 

a) A CoopEricsson não tem fins lucrativos; 

b) Os juros são distribuídos ou incorporados ao capital dos cooperados após aprovados 

em Assembleia Geral; 

c) As sobras são distribuídas ou incorporadas a Conta Capital de cada cooperado, após 

aprovadas em Assembleia Geral; 

d) Taxas de juros mais baixas do que as praticadas pelo mercado financeiro; 

e) O crédito é facilitado e os empréstimos são concedidos sem burocracia; 

f) A CoopEricsson pertence ao próprio cooperado; 

g) O retorno sobre o capital; 

h) Competitivo frente a outras opções de investimentos; 

i) Total privacidade para consulta de limites e simulações de empréstimos, uma vez que 

todas essas informações estão disponíveis a seus cooperados através do site 

http://www.CoopEricsson.com.br/ 

http://www.coopericsson.com.br/
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8. REGIMENTO ELEITORAL DA DIRETORIA EXECUTIVA E 

CONSELHO FISCAL 

 

8.1. INTRODUÇÃO 

 

O presente regulamento eleitoral tem por objetivo salvaguardar a realização de eleições 

democráticas na CoopEricsson 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. 

 

8.2. REQUISITO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 

 

Os requisitos para a candidaturas para o cargo de Diretor Executivo ou Conselheiro Fiscal da 

CoopEricsson estão descritos no regulamento dos respectivos conselhos. 

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

a) Os condenados a 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 CoopEricsson que não tiveram as prestações de contas aprovadas 

pela Assembleia Geral; 

d) O candidato que, até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao da 

eleição, pertença ao quadro funcional da CoopEricsson; 

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

 

O eleitor poderá concorrer ao mandato de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho 

Fiscal da CoopEricsson 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; 

b) Formação técnica de acordo com cursos que, porventura, sejam ministrados por 

alguma entidade do sistema cooperativo de crédito ou de outro sistema educacional; 
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c) Experiência comprovada na gestão de cooperativa de crédito; 

d) Experiência comprovada em gestão ou trabalhos em instituições financeiras. 
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8.3. ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA NO PROCESSO 

ELEITORAL 

 

As atribuições da Diretoria Executiva no Processo Eleitoral se darão da seguinte forma: 

a) Dar conhecimento deste regulamento eleitoral aos interessados em se candidatar, 

podendo inclusive distribuir cópias quando da inscrição das chapas; 

b) Conscientizar os candidatos acerca das obrigações e das responsabilidades legais às 

quais estarão subordinados, podendo distribuir cópias dos regulamentos da Diretoria 

Executiva; 

c) Divulgar, entre os (as) cooperados (as), os cargos eleitorais a serem preenchidos; 

d) Fixar datas; 

e) Instituir normas complementares às regras básicas em caso de eleições 

extraordinárias; 

f) Receber os formulários de registro das chapas e as declarações dos candidatos; 

g) Encaminhar, para análise da Comissão Eleitoral Originária, a documentação de registro 

de chapas e de inscrição de candidatos; 

h) Afixar, em local de fácil acesso a todos os cooperados, a relação das chapas 

concorrentes; 

i) Proclamar resultados; 

j) Receber impugnações e recursos, dando ciência à Comissão Eleitoral Recursal; 

k) Coordenar o processo eleitoral, respeitadas as atribuições das comissões eleitorais; 

l) Zelar pela organização do processo eleitoral, bem como manter guarda, em duas vias, 

de cópias dos documentos oficiais relacionados com edital de convocação da eleição. 

 

8.4. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO ELEITORAL. 

 

Deverá ser observado, ainda sobre o processo eleitoral: 

a) Após a homologação das chapas, a Comissão Eleitoral Originária convocará os 

representantes das chapas, em data, local e hora pré-determinados, para a definição 

da ordem em que as chapas/candidatos figurarão nas cédulas de votação; 

b) Não poderá um pretendente concorrer em mais de uma chapa; 

c) Quando não ocorrer registro de qualquer chapa, na forma prevista neste regulamento, o 

presidente, no limite de 3 (três) dias contados do encerramento prazo para o registro da 

chapa, providenciará nova convocação de eleição; 
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d) Caso o (a) cooperado (a) tenha interesse, poderá solicitar, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da eleição, vista dos documentos guardados pela Diretoria Executiva; 

e) A Diretoria Executiva fará a proclamação dos eleitos e adotará as providências 

necessárias à posse dos novos conselheiros; 

f) Será considerado vencedor o candidato/chapa que alcançar a maioria de votos válidos 

dos (as) cooperados (as). 
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9. REGIMENTO DO FATES 

 

9.1. INTRODUÇÃO 

 

O FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social é descrito no Estatuto da 

CoopEricsson e destina-se à prestação de assistência aos cooperados e seus familiares e, aos 

empregados da CoopEricsson, segundo programa aprovado pela Assembleia Geral. Sua 

constituição é obrigatória pela lei 5.764/71.  

 

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

esse fundo. A Assembleia tem autonomia de destinar um porcentual maior conforme o 

estabelecimento de programas específicos e desde que aprovado pelos cooperados. 

 

Cabe ao gestor o acompanhamento da regularidade dos atendimentos aos cooperados. O 

Conselho Fiscal deverá acompanhar por amostragem a regularidade dos atendimentos 

realizados. 

 

A CoopEricsson utiliza o recurso do FATES no campo social, educacional e técnico conforme 

definições da Diretoria Executiva e as regras e critérios de utilização do auxílio e benefícios. 
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10. CÓDIGO DE CONDUTA 

 

A CoopEricsson conceitua como ética um conjunto de princípios morais que se devem 

observar no exercício de uma profissão; parte da filosofia social, que indica as normas a que 

devem ajustar-se as relações ente os diversos membros da sociedade. 

 

Portanto, a CoopEricsson tem o propósito de formalizar código de conduta profissional e o 

comportamento ético para que garanta a boa ordem e respeito no trato com as atividades do 

dia a dia e com os cooperados, além de preservar a imagem da CoopEricsson tanto interna 

como externa e eventuais transgressões a este código serão objeto de avaliação pela Diretoria 

Executiva, que tomará as providências cabíveis e, se for o caso, aplicar as sanções devidas, 

de acordo com o Estatuto Social, a legislação e as normas aplicáveis.Todos os colaboradores 

e membros estatutários da CoopEricsson devem tomar ciência e praticarem o seu conteúdo, 

além de assinar o Termo de Compromisso de Adesão ao Código de Conduta. 

 

Deste modo, os colaboradores deverão contemplar as seguintes ações: 

a) A comercialização de produtos e serviços nas dependências da CoopEricsson, 

exclusos aos interesses da instituição, deverá ser evitada; 

b) Os negócios da CoopEricsson deverão ser tratados com parcimônia e lisura. 

c) Quando a CoopEricsson for presentear ou ser presenteado por um cooperado ou 

fornecedor, comunique imediatamente seu superior imediato; 

d) Entrevistas, esclarecimentos ou declarações em público que envolvam o nome ou as 

atividades da CoopEricsson só serão prestadas por pessoas formalmente autorizadas 

pela Conselho de Administração. 

e) As decisões deverão ser imparciais, utilizando-se sempre do mesmo critério ou padrão; 

f) O sigilo absoluto sobre informações ou dados da CoopEricsson, ou de seus 

cooperados deverá ser preservado; 

g) As atividades cívicas e políticas dos colaboradores serão permitidas desde que não 

utilizem a CoopEricsson como instrumento ou meio; 

h) Nenhum tipo de relacionamento deverá ser mantido ou incentivado, com pessoas ou 

instituições, que possa induzir ou introduzir uma negociação ou concretização de 

negócios caracterizando vantagem financeira ilícita em proveito próprio, da 

CoopEricsson ou de terceiros; 

i) Permitir ao colaborador da CoopEricsson filiar-se a outras organizações (de fins 

lucrativos ou não), desde que não tenham qualquer atividade similar que concorra com 

as realizadas pela CoopEricsson; 
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j) Não prestar assessoria ou orientação a cooperados, exceto no estrito cumprimento de 

suas atribuições dentro da CoopEricsson, expresso nos negócios, nem decidir em 

nome de terceiros, sem a devida autorização formal; 

 

k) Não praticar ou colaborar de alguma forma com a prática de jogos de azar nas 

dependências da CoopEricsson, inclusive aqueles praticados no mercado de apostas; 

l) Avaliar as pessoas por seus méritos, não por sua raça, religião, nacionalidade, sexo, 

condição física ou mental, ou por seu nível social e econômico. 
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 ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA 

 

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e ter compreendido as disposições contidas 

no Código de Conduta da COOPERICSSON, o qual será aplicado no exercício das minhas 

atribuições. 

Dessa forma, de acordo com o presente documento e sem prejuízo das demais 

responsabilidades legais e normativas aplicáveis, comprometo-me a: 

Zelar e cumprir os princípios éticos e demais diretrizes fixadas no Código de Conduta da 

CoopEricsson; 

 

Comunicar imediatamente a Comissão de Conduta, ou no caso de ausência, a Diretoria 

Executiva, qualquer violação ao Código de Conduta da CoopEricsson que venha a tornar- se 

do meu conhecimento, independentemente de qualquer juízo individual de valor. 

 

Identificação  

Nome:  

Área de Atuação:  

Assinatura:  

 

____________________,_____de__________________de 20_____  

 

Este termo deve ser preenchido, assinado e arquivado no dossiê do funcionário. 
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11. MANUAL DE RISCO DE CRÉDITO 

 

11.1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Manual de Risco de Crédito visa promover a adequação das atividades 

operacionais da CoopEricsson em conformidade com as Resoluções Conselho Monetário 

Nacional - CMN nº 2.682/99, 2.697/00 e 3.721/09, pertinentes ao controle do risco de crédito.  

 

11.2. DEFINIÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO 

 

Conforme Resolução CMN 3.721/09, define-se o risco de crédito: 

a) A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras 

nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de operações de 

crédito; 

b) Desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de 

risco do tomador;  

c) Redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e 

aos custos de recuperação;  

 

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

condicionadas a folha de pagamento, dando total 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 

qualquer montante 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.   

 

Para as operações renegociadas, a CoopEricsson segue o contido na política da renegociação 

de crédito visando manter as regras de renegociação e recuperar os custos.  

 

A CoopEricsson não presta avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras 

operações de natureza semelhante.  
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11.3. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO 

 

A estrutura de gerenciamento do risco de crédito deve prever as políticas e estratégias para o 

gerenciamento do risco de crédito 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. 4º. da resolução CMN nº 3.721/09. 

 

A Diretoria Executiva 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.  

 

O sistema informatizado da CoopEricsson é o PRODAF, responsável pelo o gerenciamento e 

classificação do risco de crédito. Os modelos e os procedimentos internos asseguram as 

operações de crédito realizadas através de sistemas e pessoal qualificado para a função. 

 

A CoopEricsson 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 área de cobrança adota como procedimento de recuperação de crédito a cobrança, 

conforme descrito na Política de Recuperação de Créditos. 

 

Na construção da política de empréstimos, a Diretoria Executiva adotou parâmetros que 

considera suficientes para o estabelecimento de limites adequado. Atualmente o percentual 

máximo na política representa 25% da capacidade de pagamento sobre o salário do 

cooperado. Sujeito a análise de crédito para o caso que ultrapassar este percentual. 

 

As informações do cooperado, tais como salário, data de admissão e ficha cadastral, estão na 

base de dados e arquivos das Empresas Participantes, havendo também cópias dos 

documentos citados nos arquivos da CoopEricsson. 

 

A Diretoria Executiva da CoopEricsson deverá fazer constar do relatório sua responsabilidade 

pelas informações divulgadas. 
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A CoopEricsson publicará, em conjunto com as demonstrações contábeis, resumo da 

descrição de sua estrutura de gerenciamento do risco de crédito, indicando a localização do 

relatório.  

 

11.4. CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 

Conforme resolução CMN 2.682/99 a classificação da operação no nível de risco 

correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do crédito. A CoopEricsson tem 

como característica o crédito consignado, sendo que há total apoio das Empresas 

Participantes.  

 

Portanto, a Diretoria Executiva considera a parametrização do sistema adequado para a 

classificação de risco das operações até R$50.000,00, em função dos atrasos das parcelas 

consignadas.  

 

Para as operações acima de R$ 50.000,00 a CoopEricsson adota modelo interno, baseado em 

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). 

 

O modelo é uma planilha de Excel, conforme ANEXO II, desenvolvida para classificar a 

operação conforme a pontuação obtida e segue a seguinte tabela: 

RISCO AA A B C D E F G H 

NOTA 100 a 130 131 a 160 161 a 190 191 a 230 231 a 250 251 a 270 271 A 290 291 A 310 Acima de 311 

PROVISÃO 0% 0,5% 1% 3% 10% 30% 50% 70% 100% 

   

11.5. CONTRATAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS 

 

Eventuais concessões a partes relacionadas – Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e cargos 

de gestão na CoopEricsson seguirão o mesmo critério definido na política de empréstimos 

para os demais cooperados. 

11.6. RISCOS DO CRÉDITO 

 

Dentro da complexidade de operações existente na CoopEricsson, citamos a seguir os riscos 

aos quais existe exposição: 
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a) Inadimplência; 

b) Aumento do n°.de funcionários afastados/desligados e operações sem desconto em 

folha; 

c) Controle manual de inadimplência; 

d) Repasse da folha de pagamento. 

 

11.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política e as estratégias para o gerenciamento do risco de crédito serão aprovadas e 

revisadas, no mínimo anualmente, pela Diretoria Executiva da CoopEricsson. 

A documentação relativa à implementação da estrutura de gerenciamento de risco de crédito 

e, às políticas e estratégias adotadas, serão mantidas na CoopEricsson à disposição do Banco 

Central do Brasil. 

 

A CoopEricsson manterá a quantidade suficiente de profissionais tecnicamente qualificados na 

área de concessão de crédito. 

 

A Diretoria Executiva assegurar-se-á de que a estrutura remuneratória adotada não incentive 

comportamentos incompatíveis com um nível de risco considerado prudente nas políticas e 

estratégias de longo prazo adotadas pela CoopEricsson. 

 

A CoopEricsson deverá indicar o diretor responsável pelo gerenciamento do risco de crédito, 

admitindo-se que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto as 

relativas à administração de recursos de terceiros e realização de operações sujeitas ao risco 

de crédito. 
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“ANEXO III” 

MODELO INTERNO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
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12. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE 

CRÉDITO 

 

12.1. PREÂMBULO 

 

A presente política de gerenciamento de crédito tem como desígnio implantar na CoopEricsson 

um modelo de Administração do Gerenciamento de Risco de Crédito que permita identificar, 

aprovar e controlar riscos. 

 

Tem por objetivo promover a adequação das atividades operacionais da CoopEricsson em 

conformidade com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional - CMN n°.2.682/99, 

2.697/00 e 3.721/09. 

 

Destaque no gerenciamento de risco de crédito que todas as modalidades de crédito 

praticadas pela CoopEricsson têm seus pagamentos por meio de débito em folha de 

pagamento. Por esse motivo, consideramos baixo o grau de relevância e não há complexidade 

em tais operações praticadas pela CoopEricsson. 

 

Estas medidas visam garantir uniformidade nos processos e decisões, integridade dos ativos, 

relação de risco e retorno em níveis sustentáveis e atender às exigências e normas legais; 

 

As decisões de exceção às normas e aos limites estabelecidos para a realização de operações 

são tomadas de forma colegiada pela diretoria da entidade operadora e são acompanhadas de 

maneira destacada no âmbito da alta administração, com base em informação fornecida pela 

área responsável pelo gerenciamento do risco de crédito.  

 

Empréstimo que poderá ser pago parceladamente, obedecendo-se aos prazos para 

pagamento estipulados nesta política. Poderá ser solicitado pelo cooperado para atendimento 

de qualquer necessidade financeira, levando-se também em consideração o limite de crédito 

disponível a seu favor e a sua capacidade de pagamento. 

12.2. GERENCIAMENTO 

 

O gerenciamento da CoopEricsson é formado por profissionais qualificados para a função que 

foram designados. 

 

https://www.sinonimos.com.br/preambulo/
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Cabe ao quadro funcional da CoopEricsson avaliar a capacidade de pagamento dos 

cooperados 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. 
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13. POLÍTICA DE CRÉDITO 

 

13.1. INTRODUÇÃO  

 

A Política de Crédito da CoopEricsson está estruturada com base Resolução 2.682/99 e nos 

normativos emitidos pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil que 

disciplinam o funcionamento das instituições financeiras. 

 

13.2. LINHAS DE CRÉDITO 

 

A CoopEricsson possui 05 linhas de crédito que estão no site da cooperativa indicando o 

passo a passo que os cooperados deverão seguir: 

Site: http://CoopEricsson.com.br/linha_credito.html 

a) Consumo - A linha Consumo é para quem precisa de uma ajuda para pagar algumas 

despesas cotidianas como, contas de água, luz, telefone, gás e IPTU. E outras 

despesas de consumo também se encaixam, como por exemplo, cheque especial, 

regularização de dívidas, cartão de crédito, tributos, etc; 

b) Auto – A linha Auto pode auxiliar no pagamento de contas como IPVA, seguro 

obrigatório, documentação, compra de acessórios e outros encargos relacionadas ao 

seu veículo; 

c) Pessoal – A linha Pessoal é para realizar um empréstimo no qual nenhuma das suas 

necessidades se encaixa nas demais linhas de crédito, possibilitando fazer um 

empréstimo pessoal; 

d) Refinanciamento – A linha Refinanciamento é permitido quando o cooperado pagou 

50% do seu empréstimo pessoal, desta forma é possível realizar um refinanciamento, 

ou seja, renegociar seu empréstimo atual. No momento da solicitação de 

refinanciamento, é liberado a diferença do seu limite de crédito menos seu saldo 

devedor; 

e) Viver – A linha Viver torna possível a realização de desejos que vão desde a troca dos 

eletroeletrônicos a viajar com a família. Passagens aéreas, reserva de hotel, pacotes 

turísticos, tratamentos estéticos, procedimentos médicos, cirúrgicos e odontológicos, 

treinamentos (cursos e intercâmbios), pagamentos de mensalidades escolares, 

materiais didáticos, reforma e compra de materiais de construção, são só algumas 

opções de tudo que pode ser realizado pensando no seu bem-estar e da sua família. 

As taxas de juros e prazos estão descritas no ANEXO IV - POLÍTICA DE CRÉDITO – 

MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS. 

 

http://coopericsson.com.br/linha_credito.html
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13.3. CARÊNCIA PARA A SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

 

Para a solicitação de empréstimo o cooperado deverá cumprir 3 (três) meses completos de 

admissão na entidade, 3 (três) meses de admissão na CoopEricsson e ter recolhido no mínimo 

2 (duas) parcelas de integralização do capital. 

 

13.4. SOLICITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO / CONTRATO / ASSINATURA 

 

Consultar as opções e modalidades de empréstimo via site, em acesso restrito com login e 

senha individual e escolher aquela que melhor lhe atende, inserindo no sistema os dados da 

operação. Em seguida deverá procurar o representante da CoopEricsson e apresentar o 

crachá do cooperado, onde consta o nº da identificação na Empresa Participante. Deverão 

emitir o contrato para formalização do empréstimo e para que seja assinado pelo cooperado e 

remetido para a análise pela área de crédito da CoopEricsson.  

 

O cooperado da CoopEricsson contará com X formas de solicitar o empréstimo, são elas: 

 

I. Por e-mail 

 

a) A solicitação de empréstimos só poderá ser efetuada através do e-mail da cooperativa 

cujo o domínio é contado@cooperativaericsson.com.br 

b) A cooperativa divulgara o e-mail para os cooperados solicitarem empréstimos e/ou para 

outros questionamentos através do site da cooperativa, cartões de visitas, eventos, 

folders, palestras e divulgação nas integrações de funcionários.  

c) Ao tomar conhecimento do e-mail, o cooperado, disposto a contrair empréstimo junto a 

cooperativa, poderá enviar com o seu texto não padronizado solicitando. Como 

exemplo: informa no corpo do e-mail o valor e o número de parcelas que estará 

disposto a pagar. 

d) A área de crédito recebem o e-mail, entra com os dados do cooperado no sistema 

SysCoop32 e verifica se será possível atende-lo. 

e) Havendo a possibilidade de atendê-lo, a área de crédito da cooperativa responde o 

solicitante anexando o contrato de empréstimo, a instrução de envio do contrato e 

seguinte texto no corpo do e-mail “favor se atentar ao ANEXO IV para o reenvio do 

contrato”. 

  

II. Por telefone: 

 

mailto:contado@cooperativaericsson.com.br
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a) O cooperado liga para os colaboradores da CoopEricsson e informa o valor e parcelas 

que de empréstimos que está disposto a se comprometer. 

b) A área de crédito da CoopEricsson atende o cooperado via telefone, entra com os 

dados no sistema SysCoop32 e verifica se será possível atende-lo. 

c) Havendo a possibilidade de atende-lo, a área de crédito da CoopEricsson responde o 

solicitante por intermédio de e-mail, anexando o contrato de empréstimo e no corpo do 

e-mail o seguinte texto “favor se atentar ao ANEXO IV para o reenvio do contrato”. 

d) Caso o cooperado trabalhe próximo, poderá retirar o contrato em mãos na própria 

CoopEricsson, havendo impossibilidade, o cooperado poderá enviar o contrato 

assinado por malote ou utilizar os serviços do correio.  

 

III. Presencial 

 

a) O cooperado se apresenta na cooperativa e se coloca diante de um dos colaboradores 

da cooperativa. 

b) Solicita o empréstimo que necessita. 

c) Os colaboradores da cooperativa atende o cooperado, entra com os dados no sistema 

SysCoop32 e verifica se será possível atendê-lo. 

d) Havendo a possibilidade de atendê-lo, o colaborador da cooperativa imprime o contrato 

na hora e solicita a assinatura do cooperado em todas as vias. 

 

IV. Pelo Site / Fale Conosco / contato@cooperativaericsson.com.br 

 

a) O objetivo é centralizar todos os atendimentos através do site da cooperativa. Portanto, 

todos os cooperados que efetuam as solicitações e questionamentos de empréstimos 

por outros canais de comunicação, não sendo pelo site, são orientados a utilizar a 

ferramenta. 

b) A Cooperativa, após questionamentos do cooperado, solicita a entrar no site na área 

reservada (Internet Bank) para simular o preterido empréstimo. 

c) A área de simulação, reservada no site, possibilita que o cooperado insira, no campo o 

valor pretendido. No ato da inserção do valor, o próprio site, que está parametrizado, 

informa se o cooperado possui ou não limite para o empréstimo.  

d) Havendo limite, o cooperado clicar no botão enviar solicitação que está parametrizado 

com o modulo FALE CONOSCO da cooperativa. 

 

A finalização do processo de empréstimos se dará da seguinte forma: 
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a) Quando área de crédito gera o contrato e envia para cooperado para colher a 

assinatura, o Sysccop32 já atualiza as informações do valor, parcelas, juros. 

b) Caso o cooperado não retorne o contrato assinado, a cooperativa atualiza a data do 

contrato o processo. Este procedimento ocorre até o fechamento da folha de 

pagamento e, não recebendo o contrato, efetua o cancelamento.  

c) Manifestando o cooperado após este prazo, o mesmo deverá inicia o processo 

novamente. 

d) Quando o contrato retorna, a cooperativa verifica se consta e confere as assinaturas do 

cooperado em todas as folhas do contrato e se os dados estão de acordo com o 

lançado no Syscoop32. 

 

13.5. CONSULTAS ANTES DA EMISSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

 

O sistema Syscoop32 esta parametrizado com as regras da política de empréstimos. 

Considerando esse aspecto, a área de crédito usará de suas atribuições para realizar as 

seguintes análises: 

 

a) Verificar no sistema o valor solicitado pelo cooperado – (Limite de Crédito); 

b) Consulta o salário na no Syscoop32 que é sincronizado com o RH das Empresas 

Participantes. (Limite de Crédito); 

c) Consulta o capital do cooperado (Limite de Crédito - Garantia); 

d) Consulta o cadastro de empréstimos, a fim de verificar se já existe empréstimo 

registrado em nome do cooperado (Limite de Crédito); 

e) Consulta o tempo de adesão na CoopEricsson (Carência); 

f) Verifica a situação da folha de pagamento do cooperado. Não pode estar com saldo 

negativo na folha. Salvo por motivo de férias. Investigar o motivo do negativo na folha; 

g) Verifica se o cooperado paga pensão alimentícia. Se pagar, deverá ser deduzido o 

valor da pensão do salário do mesmo, para fins de cálculo do limite de crédito e 

comprometimento na folha com relação ao pagamento da prestação mensal (máximo 

25% do salário (–) pensão); e, 

h) Insere na “planilha de análise de crédito” os dados dos cooperados que, pela política 

pode contrair empréstimo, mas o risco é maior pelo seu capital ser consideravelmente 

inferior ao empréstimo solicitado. 
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Nota: Na análise de crédito, quando o cooperado se enquadra na política de crédito, porém 

seu capital é inferior a ao valor do empréstimo solicitado, a área de crédito preenche a 

“planilha de análise de crédito” e aguarda a avaliação minuciosa do Coordenador da 

CoopEricsson que consulta Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR e o 

órgão de proteção ao crédito. 

 

A verificação dos itens relacionados visa certificar-se de que o cooperado atende às regras 

estipuladas na política e que está apto a assumir o empréstimo. 

 

A análise dos itens acima é imprescindível para a aprovação ou não do crédito. Qualquer 

situação fora da política será negado o empréstimo ou submetido à alçada do Gestor. 

 

Considera-se aprovado a solicitação de empréstimo, pela área de crédito, após efetua análise 

sobre e capacidade de pagamento e a área de crédito emite e envia o contrato para o 

cooperado assinar. 

 

13.6. APROVAÇÕES 

 

Após recebimento do contrato assinado, a área de crédito extrai do Syscoop32 o relatório 

“Empréstimos Concedidos” confronto com os contratos recebidos, condicionando esta área de 

crédito a emitir o borderô financeiro para o crédito na conta do cooperado solicitante. 

 

Todos os empréstimos concedidos são aprovados por dos diretores e/ou um diretor e o 

coordenador, este por procuração. 

 

Qualquer situação sui generis da política de crédito deverá ser submetida ao conhecimento da 

Diretoria Executiva. 

 

13.7. ORDEM DE LIBERAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS 

 

O crédito somente será efetuado na conta corrente do cooperado, após aprovação (assinatura) 

do Coordenador e também de um dos Diretores Executivos, no “documento de conferência de 

pagamentos e autorização de débito em conta”. 
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A conta bancária que será credita é informada pelo cooperado e nenhum valor será depositado 

em sua conta salário. Quando ocorre de creditar na conta salário, imediatamente a 

transferência é inviabilizada pela a instituição financeira indicada. 

 

Serão liberados por ordem de solicitação (chegada), após a aprovação do crédito. 

 

13.8. FORMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS 

 

A consignação possibilita efetuar o desconto direto na folha de pagamento do cooperado junto 

as Empresas Participantes, tornando-se o risco de não recebimento da parcela ínfimo, não 

gerando inadimplência por parte dos cooperados da CoopEricsson.  

 

O vencimento do empréstimo será sempre no último dia útil de cada mês, que está 

concominado no mesmo dia do pagamento dos salários efetuado pelas as Empresas 

Participantes. 

 

13.9. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

 

A CoopEricsson utiliza a tabela Price para o cálculo financeiro de empréstimo. Trata-se do 

método de amortização de empréstimo cuja principal característica é apresentar prestações 

(ou parcelas) iguais. 

Formula parametrizada no sistema informatizado SysCoop32: 

n
(1 + i) * i

n
(1 + i) -1

PMT = PV * 
 

 

O acesso para promover a liquidação parcial ou total do empréstimo do cooperado se dará 

pelo o modulo de empréstimo do sistema SysCoop32. 
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O cooperado contará com a opção: 

 

a) Liquidação do contrato - onde o contrato é liquidado independentemente do número de 

parcelas já amortizada. 

b) Recebimento, pela CoopEricsson, total das parcelas – onde o cooperado poderá quitar 

o número de parcelas que preferir, independentemente do vencimento. 

c) Recebimento total, pela CoopEricsson, de parcelas por vencimento – Este modulo não 

é utilizado na CoopEricsson. 

d) Recebimento parcial, pela CoopEricsson, de parcelas – onde o cooperado realiza o 

depósito diferente do calculado pela CoopEricsson, desta forma é feito a prestação de 

contas e o acerto. 

 

Quando ocorre a solicitação, pelo cooperado, para a quitação de algumas parcelas, é retirado 

os juros, calculado pela Tabela Price, e é considerado a amortização da última, penúltima e 

assim sucessivamente. 

 

13.10. REFINANCIAMENTO (REFIN) 

 

A política de crédito da CoopEricsson permite ao cooperado refinanciar o empréstimo já 

existente, desde que o cooperado tenha contraído um Linha de Crédito Pessoal, desta forma 

poderá refinanciar a Linha de Crédito Pessoal e, também, as outras linhas que obtiver. 
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Caso o cooperado não tenha Linha de Crédito Pessoal e tenha contraído outras linhas de 

crédito, como, Linha de Crédito Consumo, Linha de Crédito Viver e/ou Linha de Crédito Auto, 

não poderá solicitar para a CoopEricsson a Linha de Crédito Refin (refinanciamento) 

 

Para ter o benefício da Linha de Crédito Refin, o cooperado deverá atentar para as seguintes 

exigências: 

a) Constar o pagamento de no mínimo 50% do empréstimo modalidade de Linha de 

Crédito Pessoal; 

b) Caso não tenha atingido o limite, precisará entrar em contato com a CoopEricsson e 

efetuar o depósito da diferença que falta para atingimento do 50%; 

c) Atingido o limite de 50% pago da Limite de Crédito Pessoal, o cooperado poderá incluir 

o saldo devedor dos outros Limites de Crédito, porém, o novo cálculo será de 1,69% de 

taxa de juros para formar o novo financiamento; 

d) Caso o cooperado já tenha um empréstimo modalidade Linha Refin, não poderá 

solicitar o refinanciamento do refinanciamento, ou seja, só será permitido a solicitação 

de um novo empréstimo mediante a quitação do saldo devedor total. 

 

Poderá ser feito a qualquer momento, desde que a CoopEricsson tenha caixa suficiente. 

 

13.11. COOPERADOS DEMITIDOS COM EMPRÉSTIMOS A PAGAR. 

 

13.11.1. Empresas Participantes:  

 

Damovo do Brasil S.A., Venturus Centro e Inovação Tecnológico, Sony do Brasil Ltda., 

CoopEricsson, Previ Ericsson Sociedade de Previdência Privada e Recursos Engº Ltda.   

 

Em caso de demissão do cooperado, a cobrança deverá ser via rescisão contratual, onde se 

realiza o encontro de contas  

 

a) Quando o cooperado é desligado da empresa, o RH Empresa Participante solicita, 

através de correio eletrônico, informações sobre a situação financeira do cooperado 

para a área de crédito; 

b) A área de crédito recebe a mensagem e consulta o saldo do capital e a saldo devedor, 

caso haja empréstimo em aberto; 

c) Havendo parcelas de empréstimo a vencer, a CoopEricsson realiza o encontro de 

contas entre o capital e os saldos em aberto; 
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d) Se o saldo do capital favorecer, as parcelas são quitadas e, caso haja saldo a devolver, 

a área de crédito lança no sistema que prepara o crédito nas contas das Empresas 

Participantes para pagamento na rescisão do colaborador; 

e) Se o saldo do capital não favorecer, as parcelas são quitadas até o limite de capital 

existente e valor do saldo a devedor é repassado para as Empresas Participantes 

promover o desconto na rescisão. 

 

13.11.2. As Empresas Participantes: 

 

 Ericsson do Brasil Com. E Ind. S.A. e Ericsson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda. 

não efetuam o desconto na folha de rescisão do contrato de trabalho, desta forma a 

CoopEricsson encaminha imediatamente para a empresa de cobrança os nomes dos 

cooperados demitidos. 

 

13.12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer alteração a ser feita nesta política, deverá constar em Ata da Diretoria Executiva. 

Em casos extremos como saúde e moradia poderão ser analisados de forma diferenciada. 

 

Destaque que grande parte das modalidades de crédito praticadas pela CoopEricsson tem 

seus pagamentos por meio de crédito consignado o que minimiza a ocorrência ou variação de 

impactos significativos de variação de nível de risco.  

 

Dentro do planejamento estratégico de 2017, a gestão realizará estudos para readequação de 

taxas considerando as variáveis de custo do dinheiro, garantias oferecidas, risco e tempo 

como cooperado dentre outras para mitigar o risco conforme o resultado da análise de crédito 

e os impactos nos demais riscos envolvidos. O resultado das análises serão levados para 

decisão da diretoria. 

 

A CoopEricsson desenvolveu política de crédito considerando variáveis de tempo de casa e 

capital, conforme ANEXO IV. 

 

Considerando o grau de relevância e a complexidade das operações praticadas pela 

CoopEricsson a classificação das operações nos níveis de risco, será realizado pelo sistema 

por ocasião dos balancetes e balanços, em função de atrasos. 
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   ANEXO IV 

 - POLÍTICA DE CRÉDITO – MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS 

 

LINHA DE 

CRÉDITO

PARC. 

MÁXIMO

TAXA DE 

JUROS
REGRA TEMPO DE CASA LIBERAÇÃO

Consumo 88 95 10x 1,3%  a.m. Limite máximo de 10x 3 meses -                              

Auto 89 96 10x 1,3%  a.m. -                                             3 meses -                              

6x 1,49% a.m. 3 a 6 1/2 Salario + Capital

12X 1,49% a.m. 7 a 12 1 Salario + Capital

Pessoal 90 93 18x 1,49% a.m. -                                             13 a 30 2 salários

24x 1,49% a.m. 31 a 48 2,5 x o Sal.

30x 1,49% a.m. 49 a 60 2,5 Sal.

36x 1,49% a.m. Acima de 60 meses 3 Sal. + Capital

Refinanciamento 91 94 -            1,69% a.m. Acima de 50% do saldo dev. -                            -                              

Viver 92 97 10x 1,30% a.m. -                                             -                            -                              

CÓD. PRODAF

 

O valor de cada parcela de empréstimo da CoopEricsson somado ao valor de outra parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento se 

houver, não pode ultrapassar 25% do salário líquido, independentemente do valor do empréstimo e demais condições disponibilizadas pela 

CoopEricsson. 
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14. POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

 

14.1. INTRODUÇÃO 

 

A política de inadimplência da CoopEricsson foi elaborada para garantir uniformidade nos 

processos, mitigar os riscos de crédito e operacional, bem como atender as exigências 

regulamentares. 

Após a concessão do crédito, conforme a política específica faz-se necessário o 

acompanhamento da amortização das parcelas mensais. O sistema de amortização das 

parcelas do empréstimo está condicionado ao desconto em folha de pagamento do 

Cooperado. A inadimplência ocorrerá quando não houver débito da parcela de empréstimo em 

folha de pagamento, normalmente quando o cooperado ficar afastado por algum motivo - 

normalmente por doença. Também ocorrem quando houver casos de demissão, 

desligamentos e afastamentos. 

 

14.2. RÉGUA DE COBRANÇA 

 

A CoopEricsson condiciona as fases da inadimplência em conjunto com a Empresa Cobratec 

Cobranças Ltda.-ME, ou seja, detectados atrasos nas operações de crédito, por motivo de 

desligamento, afastamento ou outro desígnio do cooperado das Empresas Participantes a 

Coordenador imediatamente envia o borderô para a Empresa Cobratec contendo os nomes e o 

status na cooperativa. 

 

A CoopEricsson e a Cobratec irão compartilhar as seguintes responsabilidades de cobrança: 
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Pagamento CoopEricsson / Cobratec Ação

Ex associado - Efetuando o pagamento do valor  a vista e sem juros.

Cobratec - Receberá 6% sobre o valor principal do contrato. (A cooperativa repassará o valor)

CoopEricsson - Recebe o valor principal pago pelo ex associado.

30 dias CoopEricsson
Transcorrendo os 30 dias sem êxito de recebimento a CoopEricsson incluirá o ex associado na

Centralização de Serviços dos Bancos - SERASA.

Ex associado - Efetuando o pagamento do valor a principal + juros de 1,69%.

Cobratec - Receberá 60% dos juros pagos pelo ex associado.

CoopEricsson - Recebe o valor principal e 40% dos juros pago pelo ex associado.

Ex associado - Refinanciará a divida acrescendo juros de 1,69% .

Cobratec - Receberá 60% dos juros pagos pelo ex associado.

CoopEricsson - Recebe o valor da parcela e 40% dos juros pago pelo ex associado.

Ex associado - Refinanciará a divida acrescendo juros de 1,69% .

Cobratec - Receberá 60% dos juros pagos pelo ex associado.

CoopEricsson - Recebe o valor da parcela e 40% dos juros pago pelo ex associado.

91 a 120 dias Cobratec

Após 60 dias a Coopratec poderá fazer acordo com o ex associado parcelando a dívida em até 20 vezes. O valor da parcela não poderá 

ser menor que R$ 200.

CoopEricsson1 a  30 dias

Cobratec31 a 60 dias

Cobratec61 a 90 dias

 

14.3. GESTÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA 

 

A responsabilidade pela gestão do processo de cobrança será do Coordenador da 

CoopEricsson que acompanhará o resultado através da Empresa Cobratec Cobranças Ltda. - 

ME por meio dos relatórios que serão fornecidos à CoopEricsson indicando o andamento de 

todas as operações sob sua responsabilidade. 

 

A Empresa Cobratec enviará as propostas de renegociação para o coordenador da 

CoopEricsson que ficará incumbido de analisar e determinar o aceite da proposta sempre com 

a ciência da Diretoria Executiva. 

 

Nota: Os prazos estipulados para a tomada de ação, conforme os atrasos das parcelas, 

poderão serem estudadas podendo estabelecer acordo de redução da dívida, como exemplo 

os débitos de maior valor. Nos casos em que o ex cooperado deixa de cumprir um acordo, o 

processo de cobrança será retomado do estágio em que se encontrava no prazo máximo de 

30 dias. A aceitação das propostas apresentadas pelos devedores bem como a concessão de 

descontos ficará sob responsabilidade do Coordenador Administrativo.  

 

A definição dos casos em que a CoopEricsson ingressará com cobrança judicial ficará sob 

responsabilidade da Diretor Executiva.   

As custas do cartório para baixa do protesto são de responsabilidade do ex cooperado. 

 

A CoopEricsson em congruência à Resolução CMN n°2.682/99 em seu parágrafo 1º que, 

“Admite-se a reclassificação para categoria de menor risco quando houver amortização 
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significativa da operação ou quando fatos novos relevantes justificarem a mudança do nível de 

risco”. Desta forma, a CoopEricsson realiza a classificação do risco em sua contabilidade da 

seguinte forma: 

 

a) É efetuada a classificação de risco gradualmente conforme o número de dias em 

atraso; 

b) Quando o Cooperado efetua o pagamento da parcela em atrasado, independente do 

risco que estiver classificado, imediatamente é reclassificado para o menor risco 

(A=0,5%) de provisão. 

c) Caso volte a atrasar a parcela, a cooperativa provisionará o risco conforme a 

Resolução CMN n° 2682/99.  

 

14.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa política interna pode ser revisada e alterada por proposta da Diretoria Executiva ou da 

área responsável pela cobrança.  

 

O monitoramento das perdas de crédito deverá ser suportado por relatório anual, pelo gestor 

da CoopEricsson, bem como eventuais débitos lançados diretamente para despesa, 

acompanhado do resumo do processo de cobrança de cada caso. 

 

Identificar o volume dos casos de cooperados afastados, através relatório detalhado para 

visualizar o montante do saldo devedor, o saldo em atraso e o acompanhamento do respectivo 

nível de risco que irá se enquadrar; 
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15. MANUAL DE RISCO OPERACIONAL 

 

15.1. INTRODUÇÃO 

 

O presente manual visa disciplinar, quanto às diretrizes básicas, o controle de riscos 

operacionais, ressaltados na Resolução CMN n°. 3.380/06.  

 

O Manual de Risco Operacional tem por finalidade complementar a Política institucional de 

Risco Operacional e estabelecer padrões para a instrumentalização do gerenciamento do risco 

operacional. 

 

Destacamos que, no ambiente que a CoopEricsson opera, face à natureza das suas 

operações (CoopEricsson dentro das Empresas Participantes com consignação em folha da 

carteira de crédito), à complexidade dos produtos e serviços oferecidos (basicamente 

empréstimos lastreados no capital de seus cooperados) e à dimensão de sua exposição a 

riscos (riscos pequenos de modo geral), há uma mitigação e controle de tais riscos. Contudo, 

as melhores práticas, normas e demais regulamentações aplicáveis devem ser aplicadas de 

modo a destacar essa mitigação de risco. 

 

15.2. DEFINIÇÃO RISCO OPERACIONAL 

 

A definição de Risco Operacional, conforme o artigo 2º da Resolução CMN n° 3.380, é a 

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 

cooperado 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 a defraudar, apropriar-se de bens 

indevidamente, ou a burlar regulamentos, leis ou políticas empresariais (excluídos os 

eventos de discriminação), nas quais se encontra implicada pelo menos uma parte da 

empresa; 

b) Fraudes externas - Atos direcionados a defraudar, apropriar-se de bens 

indevidamente, ou burlar a lei, por parte de um terceiro; 

c) Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho - Atuações 

incompatíveis com a legislação ou acordos laborais, de higiene ou de segurança no 
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trabalho, do pagamento de indenizações por danos pessoais ou eventos de 

discriminação; 

d) Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços - Não cumprimento 

involuntário ou negligente de uma obrigação profissional diante de clientes concretos 

(incluídos os requisitos fiduciários e de adequação) ou da natureza ou projeto de um 

produto; 

 

e) Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição - Danos ou prejuízos a 

ativos materiais como consequência de desastres naturais ou outros eventos; 

f) Eventos que acarretem a interrupção das atividades da instituição -  Incidências 

nos negócios provenientes de falhas nos sistemas de informação ou outros eventos; 

g) Falhas em sistemas de tecnologia da informação - Sistemas mal parametrizados, 

obsoletos, ocorrência de overloads e outros eventos; 

h) 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 que devem 

manifestar-se expressamente acerca das ações a serem implementadas para correção 

tempestiva das deficiências apontadas.  

 

A Diretoria Executiva da instituição deve fazer constar do relatório sua responsabilidade pelas 

informações divulgadas. 

 

15.3. MITIGAÇÃO DO RISCO OPERACIONAL 

 

A CoopEricsson se resguarda das falhas do risco operacional no que tange a execução, o 

cumprimento dos prazos e o gerenciamento das atividades na instituição, sendo que a gestão 

procura organizar as atividades com a organização necessária para que não ocorram 

problemas.  

 

A Diretoria Executiva entende que o risco é aceitável e diante da exposição atual em 

contrapartida ao histórico da CoopEricsson em relação a perdas diversas. No entanto na 

contratação das auditorias tanto interna como externa é dado a devida atenção para a 

avaliação dessa estrutura existente.  
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Além do que a gerencia está devidamente capacitada a identificar e monitorar riscos 

operacionais decorrente de serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular da 

CoopEricsson. Qualquer impropriedade identifica, A Diretoria Executiva é relatada e promovida 

à correção. 

 

15.4. RESPONSABILIDADES 

 

A administração da CoopEricsson é responsável pelo estabelecimento e manutenção da 

estrutura e dos procedimentos internos adequados ao perfeito controle dos riscos 

operacionais. 

 

15.5. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

 

A estrutura de gerenciamento do risco operacional deve prever todos os tópicos contidos no 

art. 3º. na resolução CMN 3.380/08 e deve ser aprovada e revisada, no mínimo anualmente, 

pela Diretoria Executiva.  

 

15.6. CONTROLE 

 

O controle está cooperado à diminuição da incerteza em relação a eventos futuros. 

 

Com isso se o grau de dúvida em relação aos procedimentos existentes e suas consequências 

sobre as atividades estão dentro de um limite tolerável, consideramos está sob controle. 

Consideramos a variável, quanto melhor o controle, menor o risco. 

 

Os controles necessários ao gerenciamento adequado dos riscos operacionais são 

considerados eficientes e eficazes se: 

 

a) Os objetivos das operações da CoopEricsson estão sendo alcançados; 

b) As demonstrações financeiras publicadas são preparadas de maneira confiável; 

c) As leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos. 

 

Todos os profissionais envolvidos com as atividades da CoopEricsson, incluindo a 

administração, os colaboradores e os prestadores de serviço, devem manter um alto grau de 

conhecimento sobre as atividades sob sua responsabilidade e devem estar atentos ao 
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cumprimento das normas, agilizando os processos com a qualidade e a segurança 

indispensáveis. Dessa maneira, estarão contribuindo para o bom controle das operações e 

atingindo os resultados desejados. 

 

A administração da CoopEricsson deve estar ciente de que o controle deve se referir tanto aos 

fatores internos, onde a possibilidade de controle é total, quanto aos fatores externos à 

CoopEricsson, onde a possibilidade de controle depende do grau de conhecimento sobre suas 

principais causas. Cabe a ela acompanhar os acontecimentos externos à CoopEricsson e 

mantê-los “sob controle analítico”. 
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15.7. PRINCIPAIS AÇÕES ADOTADAS PELA COOPERICSSON 

 

15.7.1. AUTO AVALIAÇÃO 

 

Este é um recurso utilizado de forma contínua para avaliar os potenciais fatores de risco 

 das operações da CoopEricsson. Consiste na realização de reuniões de análise com 

todos  os envolvidos nas operações, colaboradores e administradores, para avaliar a eficiência 

 dos controles de gerenciamento de riscos, buscando melhorar o desempenho por meio 

da revisão de processos e da elaboração de planos de ação. 

 

A metodologia inclui os seguintes passos: 

a) Definição das pessoas participantes; 

b) Análise do processo operacional e seus pontos críticos. 

 

Identificação dos riscos cooperados, com base em análises de: 

a) Detalhamento do risco; 

b) Histórico de ocorrências do risco; 

c) Fatores de contribuição para a ocorrência do risco; 

d) Probabilidade/Severidade/Tendência; 

e) Controles mitigadores; 

f) Eficiência/eficácia dos controles; 

g) Indicadores de performance; 

h) Avaliação da Coordenadoria; 

i) Plano de ação; e 

j) Prazo e responsável pela implementação. 

 

Os resultados dessas análises deverão ser registrados para efeito de acompanhamento futuro. 

 

15.8. SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO 
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Estabelece os 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 padronização requer uma organização interfuncional para operacionalizá-la. Esta 

organização é composta por: 

a) Conselho de Administração – Responsável por definir e implementar a Política de 

Padronização de forma a alcançar os resultados esperados; 

b) Responsável pelo processo de padronização (Coordenador) – 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. 

 

15.9. GESTÃO DE RISCOS  

 

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) Órgão afetados e responsáveis; 

e) Planos de ação. 

 

15.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política de Gerenciamento do Risco Operacional deve ser aprovada e revisada, no mínimo 

anualmente, pela Diretoria Executiva. 
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16. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 

OPERACIONAL 

 

16.1. INTRODUÇÃO  

 

A Política de Gerenciamento de Risco Operacional da Cooperativa busca o enquadramento 

das atividades diante das diretrizes básicas, o controle de riscos operacionais, ressaltados na 

Resolução CMN n°. 3.380/06. 

16.2. GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL 

 

A estrutura de gerenciamento do risco operacional deve prever:  

a) Identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional; 

b) Documentação e armazenamento de informações referentes às perdas associadas ao 

risco operacional; 

c) Elaboração, com periodicidade mínima anual, de relatórios que permitam a 

identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do 

risco operacional; 

d) Realização, com periodicidade mínima anual, de testes de avaliação dos sistemas de 

controle de riscos operacionais implementados; 

e) Elaboração e disseminação da política de gerenciamento de risco operacional ao 

pessoal da instituição, em seus diversos níveis, estabelecendo papéis e 

responsabilidades, bem como as dos prestadores de serviços terceirizados; 

f) Existência de plano de contingência contendo as estratégias a serem adotadas para 

assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar graves perdas 

decorrentes de risco operacional; 

g) Implementação, manutenção e divulgação de processo estruturado de comunicação e 

informação. 

 

 

16.3. MATRIZ DE RISCO 

 

Uma das melhores técnicas, entre outras, análises para a mitigação do risco é a adoção da 

Matriz de Risco que visa reduzir ao mínimo os efeitos das perdas, dando tratamento aos riscos 

que possam causar danos pessoais, financeiros, ao meio ambiente e à imagem da 

CoopEricsson. Foi desenvolvida matriz de riscos com base nos seguintes tópicos: 
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Item da Planilha Ocorrência 

Fluxo (A) Código do item do manual que apresenta o risco. 

Ponto Identificado (B)  Descrição Sumária da atividade que apresenta o risco. 

Constatações (C) Constatação do risco identificado. 

Risco  (D) Descrição do risco. 

Probabilidade (E) Probabilidade de ocorrência do risco. 

Criticidade do Risco (F) Grau de criticidade do risco identificado, definido pelo usuário. 

Ações Sugeridas (G) Ação sugerida para a mitigação do risco identificado. 

Área (H) Organograma. 

Pré-requisitos (I) 
Atividades que precisam ser executadas para que a ação sugerida 

seja implementada e para que o risco seja mitigado. 

Resultados Esperados (J) Resultados esperados com a implementação da ação sugerida. 

Riscos Mitigados (K) Tipo do risco  envolvido conforme classificação BACEN. 

 

Essa matriz será utilizada como guia para a mitigação dos riscos aos quais a CoopEricsson 

esta exposta e contribuirá com o gerenciamento de riscos. À medida que novas situações 

forem ocorrendo no dia a dia da cooperativa ou que sejam identificadas como possíveis dentro 

do ambiente ao qual a  CoopEricsson esta exposta deverão ser acrescidas dessa matriz, 

tornando assim um documento vivo, atualizado periodicamente. 
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ANEXO V 

APRESENTAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO 
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17. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

17.1. INTRODUÇÃO 

 

]A Política de Segurança da Informação é o documento que orienta e estabelece as diretrizes 

corporativas da CoopEricsson para a proteção dos ativos de informação e a prevenção de 

responsabilidade legal para todos os usuários.  

 

A Política de Segurança da Informação é uma declaração formal da empresa acerca de seu 

compromisso com a proteção das informações de sua propriedade e/ou sob sua guarda, 

devendo ser cumprida por todos os seus colaboradores.  

 

A informação possui grande valor para a CoopEricsson, devendo ser adequadamente utilizada 

e protegida contra ameaças e riscos.  

 

A adoção de políticas que visam garantir a segurança da informação reduz os riscos de falhas, 

os danos e/ou os prejuízos que possam comprometer a imagem e os objetivos da 

CoopEricsson. 

 

A informação pode existir e ser manipulada de diversas formas, ou seja, por meio de arquivos 

eletrônicos, mensagens eletrônicas, internet, bancos de dados, em meio impresso ou 

verbalmente. 

 

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. 
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17.2. APLICAÇÃO 

As diretrizes aqui estabelecidas deverão ser seguidas por todos os colaboradores, bem como 

os prestadores de serviço, e se aplicam à informação em qualquer meio ou suporte.  

 

17.3. RESPONSABILIDADES DA COOPERICSSON 

 

A CoopEricsson poderá obter dados cadastrais de seus cooperados, em algumas situações 

específicas, tais como associação, atualização de dados, cadastro de endereço de e-mail, 

participação em promoções ou sorteios. 

 

Os dados fornecidos pelos cooperados serão mantidos em absoluto sigilo e, por esta razão, a 

CoopEricsson assegura que os mesmos não serão, sob nenhuma hipótese, vendidos, 

alugados, cedidos, nem de outra forma repassados a terceiros. 

  

Além das disposições contidas neste documento, a CoopEricsson afirma sua conduta ética 

obrigando-se a cumprir, com rigor, as disposições legais vigentes no Brasil que tratam da 

privacidade, sigilo e segurança das informações que receber de seus cooperados, com a 

finalidade maior de resguardar os direitos dos mesmos.  

 

O principal objetivo dessa política é continuar demonstrando aos cooperados a forma ética 

aplicada pela CoopEricsson em seus relacionamentos, sempre no intuito de buscar o melhor 

atendimento. 

O acesso e o uso de todos os sistemas de informação, diretórios de rede, bancos de dados e 

demais recursos devem ser restritos a pessoas explicitamente autorizadas e de acordo com a 

necessidade para o cumprimento de suas funções.  

 

Acessos desnecessários ou com poder excessivo devem ser imediatamente retirados.  

A concessão de acesso às informações e sistemas deve ser autorizada com base na regra de 

mínimo acesso necessário para o desempenho da função.  

Periodicamente, os acessos concedidos devem ser revistos pelo Gestor da CoopEricsson. 

O identificador da rede e dos sistemas (login/senha) é único e acompanhado de senha 

exclusiva para identificação/autenticação individual no acesso à informação e aos recursos de 

tecnologia. Seguem alguns cuidados que devem ser tomados:  

a) Manter a confidencialidade, memorizar e não registrar a senha em lugar algum, ou seja, 

não contá-la a ninguém e não anotá-la em papel;  

b) Alterar a senha sempre que existir qualquer suspeita do comprometimento dela; 
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c) Selecionar senhas de qualidade, que sejam de difícil adivinhação; 

d) Impedir o uso do seu equipamento por outras pessoas, enquanto este estiver 

conectado/ "logado" com a sua identificação; 

e) Bloquear sempre o equipamento ao se ausentar (Ctrl + Alt + Del). 

 

17.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa política deve ser cumprida e aplicada em todas as áreas da CoopEricsson. 

Essa política interna deve ser revista anualmente e/ou alterado por proposta da Diretoria 

Executiva ou da área responsável pela supervisão e ser do conhecimento de todos os 

colaboradores. 
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18. POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DINHEIRO PLD 

 

18.1. INTRODUÇÃO  

 

A presente Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

visa promover a adequação das atividades operacionais da CoopEricsson com as normas 

pertinentes ao crime de lavagem de dinheiro. 

 

18.2. DEFINIÇÃO 

 

A expressão “lavagem de dinheiro” consiste em realizações de operações comerciais ou 

financeiras com a finalidade de incorporar recursos, bens e serviços obtidos ilicitamente. No 

entanto face à operacionalidade da CoopEricsson estar classificada como “capital x 

empréstimo” e sem movimentações de caixa, não há ocorrências de movimentações em 

dinheiro processadas por cooperados. 

 

18.3. APLICAÇÃO 

 

É de responsabilidade dos colaboradores da CoopEricsson o conhecimento, a compreensão e 

a busca de meios para prevenção a lavagem de dinheiro. 

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

responsável pelos controles internos. 

  

18.4. CADASTRO 

 

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

lavagem de dinheiro, no entanto destaque-se o fato de que os cooperados, que são 

funcionários das Empresas Participantes tem todo o fluxo de cadastro via RH destas 

respectivas Empresas Participantes. A CoopEricsson compartilha esses cadastros quando há 

necessidade de consultas.  

18.5. ESTRUTURA DA COOPERICSSON  

 

A estrutura visa estabelecer diretrizes para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo. A Diretoria Executiva entende que é importante o combate as 
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intenções de Lavagem de Dinheiro, haja vista a mitigação de riscos existentes. Não há 

ocorrência de situações atípicas nem movimentações de depósito, saque e proposta de 

operação em espécie por parte dos cooperados e a movimentação se dá por ocasião da folha 

de pagamento. Não há ocorrências conforme o histórico da CoopEricsson. 

 

18.6. RESPONSABILIDADES DA COOPERICSSON 

 

Aderir e cumprir as diretrizes contidas nessa política; 

Participar da discussão e da revisão dessa política; 

Participar de treinamentos organizados pela FNCC – Federação Nacional das Cooperativas de 

Crédito ou em outras entidades que promovam esse curso e se responsabilizar pelo 

treinamento dos colaboradores; 

 

18.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cooperado que tiver operação identificada como suspeita no processo de monitoramento, 

terá a movimentação analisada pela CoopEricsson e se houver indícios de incompatibilidade 

entre a movimentação de recursos e a atividade econômica, a capacidade financeira e 

patrimonial do cooperado serão comunicadas ao COAF-  Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras devendo esse processo ser mantido sob absoluto sigilo. Comunicar a 

movimentação ao Coaf, não significa que existe o crime de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos ou valores, ou crime de terrorismo e seu financiamento.  

 

Quando da conclusão da comunicação, as atas de reunião dos executivos deverão ser 

guardadas por, no mínimo, 5 anos na CoopEricsson, para verificações futuras. 

A comunicação é efetuada por intermédio do Sistema de Informações do Coaf (Siscoaf), 

disponibilizado no sítio https://www.coaf.fazenda.gov.br . No sítio do Coaf está disponibilizado 

manual operacional para auxiliar no registro de operações no Siscoaf. 

As comunicações efetuadas de acordo com a legislação e a regulamentação aplicável não 

acarretam responsabilidade civil ou administrativa à CoopEricsson, nem aos administradores 

responsáveis.  

A CoopEricsson adota critérios para a contratação e para orientação da conduta de seus 

empregados, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro. 

Essa política interna deve ser revista anualmente e/ou alterado por proposta da Diretoria 

Executiva ou da área responsável pela supervisão e ser do conhecimento de todos os 

colaboradores. 

 

https://www.coaf.fazenda.gov.br/
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19. POLÍTICA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 
 

19.1. INTRODUÇÃO 

 

Estabelecer as diretrizes e as responsabilidades a serem observadas na continuidade de 

negócios da CoopEricsson, 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. 

 

19.2. DEFINIÇÃO 

 

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 

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 cuja inoperabilidade implica em perdas irreversíveis 

financeiro, jurídico ou de imagem da CoopEricsson 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 

CoopEricsson;  

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. 
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19.3. DIRETRIZES 

 

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

a) Identificar as ameaças internas e externas que possam comprometer a continuidade 

das operações da CoopEricsson;  

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 CoopEricsson; 

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 CoopEricsson; 

j) Identificar e avaliar riscos de descontinuidade, adotando, segundo orientações da 

CoopEricsson 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 CoopEricsson 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;  
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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 CoopEricsson. 

 

19.4. PLANO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS 

 

19.4.1. MISSÃO 

 

Garantir que a restauração do processamento ocorra dentro do prazo estipulado no Plano de 

Contingência conforme criticidade de cada sistema. Exercer a coordenação geral do Plano. 

  

19.4.2. TAREFAS PRÉ-DESASTRE 

 

As tarefas pré-desastre do plano de continuidade dos negócios da CoopEricsson são: 

a) Avaliar e aprovar gastos financeiros necessários ao desenvolvimento e manutenção do 

plano; 

b) Definir local do centro de operações alternativo com o apoio da equipe de hardware; 

c) Definir local do centro de comando em caso de desastre; 

d) Estabelecer as políticas e diretrizes do plano;  

e) Definir recursos necessários ao plano;  

f) Distribuir cópias do plano e normas a todos os envolvidos no plano;  

g) Revisão e atualização periódica do plano;  

h) Organizar e coordenar a execução de testes do plano;  

i) Definir e montar a estrutura de retorno à normalidade;  

j) Dar apoio a todos os envolvidos.  

 

19.4.3. TAREFAS DURANTE O DESASTRE  

 

As tarefas durante o desastre do plano de continuidade dos negócios da CoopEricsson são: 

a) Avaliar a situação posicionando aos diretores da CoopEricsson para decisão sobre 

ativação do plano; 
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b) Coordenar a ativação do plano;  

c) Ativar local do centro de operações alternativo; 

d) Coordenar as atividades do plano;  

e) Estabelecer diretrizes para situações não previstas; 

f) Acionar as pessoas-chave para recuperação do ambiente operacional; 

g) Acionar as providências para recuperação do ambiente operacional; 

h) Emitir relatório situacional aos diretores da CoopEricsson. 

 

19.4.4. TAREFA PÓS-DESASTRE  

 

Após o desastre, o gestor deve coordenar as atividades de retorno à normalidade. 

 

19.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa política interna deve ser revista anualmente e/ou alterado por proposta dA Diretoria 

Executiva ou da área responsável pela supervisão e ser do conhecimento de todos os 

colaboradores.  

O Plano de Continuidade de Negócios é responsabilidade dos dirigentes da organização. 
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20. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

20.1. INTRODUÇÃO 

 

Gerir empresas hoje envolve muito mais capacidades e processos que no passado. Hoje, o 

gestor precisa estar ciente das atividades de toda a empresa, não apenas de sua área, e saber 

a hora certa de agir e tomar decisões. Um bom sistema de gestão de pessoas deve ter os 

objetivos bem traçados, para que as avaliações de eficiência e eficácia sejam corretas. 

 

A CoopEricsson, em sua política de Gestão de Pessoas, reconhece o capital humano como 

seu grande diferencial. São as pessoas que geram e fortalecem a inovação, que produzem, 

tomam decisões e lideram os negócios da CoopEricsson. 

 

20.2. ESTÁGIOS DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Gestão de Pessoas passa por dois estágios na organização: recrutar e selecionar, 

desenvolver e manter pessoas. 

 

20.3. RECRUTAR E SELECIONAR 

 

Esta etapa visa atrair novos profissionais que atendam às características de desempenho 

requeridas para cada cargo e a natureza de desenvolvimento contínuo da CoopEricsson.  

 

A área responsável pelo recrutamento e seleção da CoopEricsson presta um serviço de 

reconhecimento de talentos e competências, identificando e direcionando pessoas para 

oportunidades oferecidas pela CoopEricsson.  

 

O trabalho de seleção e encaminhamento dos profissionais é realizado de acordo com a 

disponibilização das vagas a serem preenchidas e do perfil previamente analisado. 

 

As etapas do recrutamento e seleção são: 

a) Entrevista de admissão; 

b) Aplicação de testes; 

c) Admissão; 
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d) Encaminhamento para exame médico; 

e) Integração 

 

20.4. DESENVOLVER PESSOAS 

 

Através de um programa de treinamento, a CoopEricsson busca qualificar, aperfeiçoar e 

consolidar as práticas corporativas, assegurando que o colaborador tenha o nível de 

capacitação compatível com o cargo que ocupa.  

 

O programa possibilita o crescimento profissional, melhoria do clima organizacional e a 

contínua busca da excelência de produtos e serviços. 

 

20.5. RESPONSABILIDADES DA COOPERICSSON 

 

Seguem as responsabilidades da CoopEricsson com relação à Política de Gestão de Pessoas: 

a) Promover ambiente de trabalho capaz de motivar e comprometer as pessoas com a 

estratégia empresarial, visando o desenvolvimento das competências profissionais, a 

excelência e o alcance dos objetivos organizacionais; 

b) Acompanhar programa sistêmico de gestão de desempenho; 

c) Zelar pelo cumprimento da convenção ou acordo coletivo de trabalho; 

d) Aderir e cumprir as diretrizes contidas nesta política; 

e) Participar da discussão e da revisão desta política e quando julgado oportuno, 

proposições de aprimoramento;  

f) Desenvolver, implantar e acompanhar o plano anual de treinamento; 

g) A gestão de pessoas deve ser baseada no modelo de gestão por competências e 

direcionada a soluções que proporcionem condições adequadas ao desenvolvimento, à 

valorização e à retenção de pessoas;  

h) A gestão de pessoas deve ser baseada nos princípios da imparcialidade e 

transparência, de forma a evitar conflitos de interesse que comprometam a aplicação 

das diretrizes contidas nesta política e dos processos e das metodologias 

regulamentadas em manual próprio; 

i) A CoopEricsson mantém atualizada com relação às melhores práticas de gestão de 

pessoas e incentivam os colaboradores a manterem estilo de vida sustentado em 

hábitos saudáveis e ambientalmente seguros;  
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j) A seleção de pessoas está orientada na busca do perfil de competências necessário 

para o adequado desempenho do cargo a ser ocupado e para atingir a missão da 

CoopEricsson; 

k) As metodologias de progressão de carreira e de remuneração estão baseadas no 

princípio da meritocracia; 

l) O acompanhamento do desempenho dos empregados é realizado de forma contínua, 

por meio de instrumentos de avaliação padronizados, e está orientado para o 

desenvolvimento da carreira, com foco em resultados e em competências; 

m) As competências gerenciais das lideranças são desenvolvidas com foco na gestão de 

pessoas, de forma continuada e alinhada às diretrizes contidas nesta política;  

n) A gestão do clima organizacional é promovida visando a melhoria contínua do nível de 

satisfação dos colaboradores.  

 

20.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Política de Gestão de Pessoas pode ser revisada por proposta da Diretoria Executiva. 

 

Essa política interna deve ser revista anualmente e/ou alterado por proposta da Diretoria 

Executiva ou da área responsável pela supervisão e ser do conhecimento de todos os 

colaboradores. 
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21. POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL 
 

21.1. INTRODUÇÃO 

 

Esta política tem por objetivo estabelecer os fundamentos cooperados ao processo de 

elaboração e implementação de sua PRSA – Política de Responsabilidade Socioambiental em 

conformidade com a Resolução CMN 4.327/14. 

 

Essa política é compatível com a natureza da CoopEricsson, o grau de exposição ao risco 

socioambiental de suas ações e operações, observando, dessa forma, o princípio da 

relevância. Considera o volume de operações e com a complexidade de suas atividades, seus 

serviços e seus produtos, atendendo, assim, o princípio da proporcionalidade. 

 

21.2. DEFINIÇÃO DE RISCO OPERACIONAL 

 

Define-se risco socioambiental como a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de 

danos socioambientais e deve ser identificado como um componente das diversas 

modalidades de risco a que a CoopEricsson está exposta. 

 

21.3. RESPONSABILIDADES DA COOPERICSSON 

 

A CoopEricsson define a seguir a Política Institucional de Responsabilidade Socioambiental – 

PRSA: 

a) A PRSA apresenta princípios e diretrizes que norteiam as ações socioambientais nos 

negócios e na relação com as partes interessadas, visando contribuir para a 

concretização do cooperativismo com desenvolvimento sustentável; 

b) A CoopEricsson considera como partes relacionadas os cooperados e usuários dos 

produtos e serviços oferecidos pela instituição, a comunidade interna à sua 

organização e as demais pessoas que, conforme avaliação da instituição, sejam 

impactadas por suas atividades; 

c) Os princípios que norteiam esta Política estão alinhados ao 7º princípio do 

cooperativismo – Interesse pela comunidade: as CoopEricsson trabalham de forma 

ética, engajadas na cultura de que o cooperado é o dono do negócio, buscando o 

desenvolvimento local e a inclusão financeira na democratização do acesso a produtos 

e serviços financeiros aos seus cooperados; 
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d) A CoopEricsson se compromete com a sustentabilidade econômica, promovendo 

sempre o desenvolvimento e transformação social e reduzindo os impactos ambientais 

causados pela atividade do nosso negócio e também pela sociedade; 

e) As ações socioambientais são resultado do empenho na prevenção e no 

gerenciamento de riscos e impactos socioambientais e na busca de oportunidades de 

melhoria e participação das partes interessadas; 

f) As diretrizes que orientam esta Política, para todos os componentes da entidade, estão 

alinhadas com a missão, a visão, os valores e o Código de Ética, e reafirmam o 

compromisso com a sociedade; 

g) A CoopEricsson se predispõe a estimular a discussão e propor as revisões 

subsequentes desta Política, quando julgar necessárias e conforme regulamentação 

em vigor, avaliar a cada 5 (cinco) anos pelos seus respectivos órgãos estatutários. 

Além disso, adotar os esforços na implantação e implementação da estrutura de 

gerenciamento do risco socioambiental nessa instituição; 

h) A CoopEricsson entende que o oferecimento de treinamentos aos colaboradores e 

cooperados, objetivando a capacitação da força de trabalho é parte do gerenciamento 

do risco socioambiental e a participação nos assuntos relativos ao tema base dessa 

política, a responsabilidade sócio ambiental. A incorporação dos princípios aos 

processos de gestão deve ser contínua e consequentemente alcançarão uma evolução 

natural e progressiva; 

i) A CoopEricsson trabalha para que a PRSA preveja práticas de governança 

CoopEricsson adequadas, visando assegurar o cumprimento de seus objetivos, e 

também adotar procedimentos, rotinas, instrumentos e critérios que permitam a 

identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos socioambientais por parte das 

instituições na concessão de serviços financeiros, tais como análise de documentos, 

qualidade das garantias oferecidas na operação e avaliação prévia dos impactos da 

atividade financiada; 

j) A CoopEricsson irá estimular o uso consciente dos serviços financeiros, propiciando ao 

seu cooperado às melhores práticas sustentáveis; 

k) Nessa data foi designado diretor responsável pelo cumprimento da PRSA com o 

respectivo cadastramento no UNICAD - Informações sobre Entidades de Interesse do 

Banco Central; 

l) Adotar sistemas, rotinas e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, 

avaliar, monitorar, mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas atividades e 

nas operações da instituição. 

 

21.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CoopEricsson deve estabelecer diretrizes sobre as ações estratégicas relacionadas a sua 

governança CoopEricsson, inclusive para fins do gerenciamento do risco socioambiental. 
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Essa política interna pode ser revista e alterada por proposta da Diretoria Executiva ou se 

houver identificação de algum fator direto sobre ações sócio ambientais que possam afetar ou 

trazer riscos à CoopEricsson. 
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22. POLÍTICA DE GOVERNANÇA COOPERATIVA 
 

22.1. INTRODUÇÃO 

 

Esta Política institucional de governança CoopEricsson é baseada na... e   visa estabelecer 

diretrizes aplicadas à representatividade e participação, à direção estratégica, à gestão 

executiva, à fiscalização e controle e à aplicação de princípios de segregação de funções na 

administração, de transparência, de equidade, de ética, de educação cooperativista, de 

responsabilidade corporativa e de prestação de contas e atender às exigências legais e 

regulamentares.  

 

Segundo o livro Governança Cooperativa publicado pelo Banco Central do Brasil, “A 

Governança Cooperativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que 

permite aos cooperados definir e assegurar a execução dos objetivos da Cooperativa, 

garantindo sua continuidade e os princípios cooperativistas. 

A definição de boas práticas de governança em Cooperativa de crédito deve envolver 

mecanismos que venham a fortalecer suas estruturas e processos, de forma sistemicamente 

articulada, para ampliar as condições gerais de segurança, de eficiência e a redução de 

riscos.”. 

 

A estrutura de governança Cooperativa adotada assegura os direitos e os interesses dos 

proprietários (cooperados) e favorece o alinhamento de direitos, de clientes, de empregados, 

de fornecedores, das esferas de Governo e da comunidade em geral.  

 

Os critérios de filiação e de desfiliação de cooperados são definidos pela Assembleia Geral 

nos estatutos sociais e, de forma complementar, quando for o caso, nos regimentos internos e 

resoluções emanadas pela Diretoria Executiva.  

 

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo tendo poderes, nos limites da lei e dos respectivos 

estatutos sociais, para tomar qualquer decisão de interesse social.  

 

A participação nas Assembleias Gerais é incentivada pela administração por meio da adoção 

de mecanismos de comunicação e de divulgação compatíveis ao porte, à extensão da área de 

atuação e ao segmento da entidade e a representação é assegurada por meio do voto 

individual.  
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Os ocupantes dos cargos de administração não votam nas Assembleia Gerais, em assuntos 

sobre os quais tenham interesse, direto ou indireto.  

 

Os integrantes da Diretoria Executiva são eleitos pela Assembleia Geral, na forma e nas 

condições fixadas nos estatutos sociais e, de forma complementar, nos regulamentos 

eleitorais.  

 

Os processos eleitorais assembleares da CoopEricsson são organizados e acompanhados por 

comissões constituídas com a finalidade de assegurar a isenção, a transparência e a 

conformidade.  

 

A fim de resguardar os interesses, que prevalecem sobre quaisquer interesses pessoais, 

existem vedações, requisitos e impedimentos legais e regulamentares (normativos internos) 

para ocupação e atuação da Diretoria Executiva.  

 

Para assegurar a fiscalização dos atos da gestão estratégica e executiva, possuem Diretoria 

Executiva, e contratação de serviços de Auditorias Interna e Auditoria Externa.  

 

Os conselhos fiscais são compostos de membros revestidos de condições efetivas de 

independência em relação aos integrantes da Diretoria Executiva.  

 

Compete a Diretoria Executiva, definir as atribuições da Auditoria Interna, entre as quais a 

realização de auditorias com foco nos riscos e o assessoramento à gestão e aos órgãos 

fiscalizadores.  

 

A CoopEricsson tem a ética como compromisso e o respeito como atitude nas relações com os 

cooperados, empregados, clientes, fornecedores, parceiros, credores, concorrentes, 

comunidade, Governo e meio ambiente.  

 

Na orientação da conduta de empregados é utilizado como referenciais o Código de Ética e as 

diretrizes fixadas e, de modo específico, as políticas internas, aprovadas pela Diretoria 

Executiva.  

 

A CoopEricsson possui mecanismos destinados ao acolhimento de reclamações, de denúncias 

e de sugestões de clientes e de cidadãos (Ouvidoria), que auxiliam no monitoramento da 

observância das normas relacionadas à ética e à conduta.  
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Para proporcionar transparência na condução dos negócios, A Diretoria Executiva se 

referência no fortalecimento da credibilidade e da imagem, proteção de informações de caráter 

restrito e protegidas por lei e divulgação ampla e oportuna de informações financeiras e não 

financeiras, permitindo que as partes interessadas acompanhem e entendam de forma 

inequívoca os fundamentos econômicos e os resultados da entidade.  

 

A CoopEricsson oferece tratamento justo e isonômico a todos os cooperados, empregados, 

fornecedores, clientes, credores, Governo e comunidades, tomando como inaceitável qualquer 

atitude, iniciativa ou política discriminatória, sob qualquer pretexto.  

 

A administração a CoopEricsson presta contas, continuamente e de forma clara e 

transparente, aos cooperados, aos órgãos de fiscalização e demais partes interessadas sobre 

os atos praticados no exercício de seus mandatos.  

 

A CoopEricsson apoia a cultura de sustentabilidade econômica, social e ambiental nas práticas 

administrativas e negociais. 
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23. MANUAL DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ 
 

23.1. INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento de risco de mercado e liquidez tem como principal objetivo manter o encaixe 

entre os recursos captados pela CoopEricsson e a concessão de crédito aos cooperados 

conforme a Resolução CMN – Conselho Monetário Nacional n°. 3.464/07 e garantir a 

aderência às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado e de liquidez, por meio das 

boas práticas de gestão de riscos. Considerando as políticas vigentes dos pagamentos de 

resgates de conta corrente para amortização de empréstimos, além de resgate de capital aos 

cooperados desligados, das despesas operacionais e demais compromissos financeiros, 

preocupando-se com a menor exposição possível a perdas e prejuízos evitando assim 

desequilíbrios do fluxo de caixa. 

 

23.2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO 

 

a) Políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado claramente 

documentadas, que estabeleçam limites operacionais e procedimentos destinados a 

manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela 

instituição; 

b) Sistemas para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado, tanto para 

as operações incluídas na carteira de negociação quanto para as demais posições, os 

quais devem abranger todas as fontes relevantes de risco de mercado e gerar 

relatórios tempestivos para A Diretoria Executiva  da instituição;  

c) Realização, com periodicidade mínima anual, de testes de avaliação dos sistemas de 

que trata o inciso II; 

d) Identificação prévia dos riscos inerentes a novas atividades e produtos e análise prévia 

de sua adequação aos procedimentos e controles adotados pela instituição; e, 

e) Realização de simulações de condições extremas de mercado (testes de estresse), 

inclusive da quebra de premissas, cujos resultados devem ser considerados ao 

estabelecer ou rever as políticas e limites para a adequação de capital. 

 

A área responsável pela gestão de riscos é responsável pela elaboração, revisão, 

implementação e execução do Manual de Risco de Liquidez.  

 

A Diretoria Executiva é responsável pelo acompanhamento da sua execução. 
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23.3. DISSOLUÇÃO OU SAÍDA DE EMPRESAS COLIGADAS  

 

Face ao histórico da CoopEricsson e em função da característica das Empresas Participantes 

não há perspectivas de dissolução ou saída de alguma que venha impactar financeiramente a 

CoopEricsson, devido à devolução de capital. Num estresse máximo, considerando uma 

hipótese, remota de saída de alguma empresa, será utilizado o recurso de devolução 

parcelada de capital de forma a não comprometer o bom funcionamento das atividades da 

CoopEricsson, conforme decisão a ser tomada pela Diretoria Executiva, observadas as 

disposições do Estatuto Social vigente. 

 

23.4. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

 

A CoopEricsson trabalhará para manutenção de recursos suficientes para o atendimento das 

demandas dos pedidos de empréstimos, restituição de capital, resgate de conta corrente para 

amortização e crédito bancário e resgates de cooperados desligados, além de valor suficiente 

para pagamento das despesas operacionais e demais compromissos financeiros. 

 

23.5. MONITORAMENTO DOS RISCOS 

 

Os riscos são monitorados através de testes pelas auditorias, histórico de operações, 

avaliação das políticas internas e adequadas aos procedimentos de concessão de crédito, 

mediante a utilização do controle de risco de liquidez definidos nesse manual. 

 

Periodicamente deverá ser preparado o relatório de análise do Gerenciamento de Risco de 

Liquidez, devendo conter as assinaturas dos Diretores da CoopEricsson. 

A CoopEricsson manterá 2 (duas) formas de gerenciamento das informações de controle de 

liquidez, sendo: 

I. Risco de Liquidez de ativos ou de mercado/risco de liquidez de funding; 

 

De acordo com a estrutura, crescimento e demanda por empréstimos, solicitações de resgate 

dos Depósitos Vinculados, serão definidos o funding (disponibilidade financeira) necessária 

para realização das suas operações. Nesse caso, as origens dos recursos serão quase na sua 

totalidade provenientes da integralização mensal e dos recebimentos de pagamento dos 

empréstimos e juros dos cooperados. Com essa informação, a CoopEricsson projetará suas 

entradas e saídas.  

 

Para acompanhamento da disponibilidade financeira, a CoopEricsson terá controles 

periódicos, cujas informações serão oriundas da contabilidade.  
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Pelo fato da CoopEricsson ter operações mais simplificadas (capital e empréstimos), a 

principal característica será a liberação de empréstimos cujos recebimentos serão através de 

folha de pagamento. 

 

Havendo sobra excessiva ou falta de recursos, caberá a Diretoria Executiva rever as políticas 

de captação e de liberação de crédito para adequações condizentes com a realidade 

econômica e financeira da CoopEricsson pelo período necessário. 

 

II. Formação de fluxo de caixa 

 

Será utilizado, sempre que necessário, o relatório de fluxo de caixa para o gerenciamento e 

manutenção dos controles operacionais, financeiros e  de estrutura econômica ou, pelo menos, 

uma vez ao mês por ocasião da realização da reunião da Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal. 

 

As despesas e obrigações serão analisadas periodicamente de acordo com o previsto no 

orçamento anual da CoopEricsson as entradas serão provenientes, quase que na sua 

totalidade, do recebimento de capitalizações mensais e das prestações de empréstimos 

também projetadas no orçamento anual. 

 

Itens levados em consideração na elaboração do Fluxo de Caixa: 

a) Planejamento e controle das entradas e saídas num período de tempo determinado; 

b) Auxílio da Diretoria Executiva na tomada de decisão em ações relevantes; 

c) Verificação se a CoopEricsson está trabalhando com recursos limitados ou 

disponibilidade excessiva de recursos financeiros no período avaliado; 

d) Verificação se os recursos financeiros são suficientes para atender as demandas de 

crédito; 

e) Planejamento de melhores práticas de prazos e pagamentos antes de assumir 

compromissos; 

f) Avaliação se o recebimento de empréstimos é suficiente para cobrir os gastos 

assumidos e previstos no período considerado; 

g) Avaliação do melhor momento para lançamento de novas linhas de crédito, revisão das 

existentes, além de outras ações que possam impactar o caixa, como pagamento de 

juros sobre o capital. 
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23.6. PLANO DE CONTINGÊNCIA NAS OCORRÊNCIAS DE LIQUIDEZ 

 

As operações pertinentes à captação e saída de recursos serão monitoradas periodicamente 

através do fluxo de caixa. Havendo recursos disponíveis em excesso ou falta deste, A Diretoria 

Executiva tomará as seguintes providências como plano contingencial: 

 

Recursos em excesso: poderão ser adotadas medidas que incrementem as operações de 

crédito (quebra de carência, liberações não enquadradas na política mediante análise, revisão 

de políticas, criação de novas linhas) e pagamento em dinheiro dos juros sobre o capital. No 

caso de recursos não emprestados, estes serão aplicados no mercado financeiro. 

 

Falta de recursos: havendo falta de recursos e demanda por crédito, a CoopEricsson analisará 

fontes alternativas disponíveis no mercado para captação de recursos, mas deverá priorizar a 

revisão das políticas de crédito, mesmo que temporariamente, além da suspensão de qualquer 

tipo de exceção, para adequado gerenciamento da liquidez; 

 

 Demissão involuntária: caso haja impacto financeiro relevante devido à saída de alguma 

unidade ou empresa ou haja grande volume de demissões, a projeção do fluxo de caixa 

deverá ser ajustada considerando o período e o volume financeiro relacionado a essas saídas, 

sendo que A Diretoria Executiva poderá aplicar a devolução das cotas partes parceladamente. 

 

23.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política e as estratégias para o gerenciamento do risco de mercado devem ser aprovadas e 

revisadas, no mínimo anualmente, pela Diretoria Executiva da CoopEricsson. 

 

A CoopEricsson não opera operações classificadas na carteira de negociação de forma 

permanente, a política e os procedimentos de que trata o caput devem assegurar a 

inexistência de operações realizadas com intenção de negociação. 
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24. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE 
MERCADO E LIQUIDEZ 

 

24.1. INTRODUÇAO 

 

A Política de Risco de Mercado e Liquidez da COOPERICSSON objetiva garantir a aderência 

às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado e de liquidez, por meio das boas práticas 

de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 3.464/2007. 

24.2. ESTRUTURA DO RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ 

 

Conforme Resolução CMN 3.464, a COOPERICSSON adequou sua estrutura de controles de 

risco de mercado e liquidez de acordo com sua realidade, nesse caso, por trabalhar com 

público definido E considerando sua segregação entre as unidades de negociação em relação 

às unidades executoras.  

24.3. ORDEM DAS PRIORIDADES ANTES DO ATENDIMENTO DOS 
EMPRÉSTIMOS PARCELADOS 

 

Todos os recursos disponíveis no caixa da CoopEricsson serão utilizados primeiramente para 

pagamento das obrigações da própria CoopEricsson (recolhimento de tributos, pagamento dos 

funcionários, etc.), a fim de manter a sua situação regular, sendo que, todo o restante dos 

recursos disponíveis será colocado inteiramente à disposição dos cooperados, através das 

operações denominadas atos cooperados. 

 

Ordem das prioridades: 

 

 1º Pagamento das obrigações gerais do mês ou provisão para pagamento; 

 2º Liberação de Empréstimos em geral; 

 3º Devolução de Capital; 

 4º Pagamento dos auxílios: Funeral e Invalidez (Políticas Específicas). 

 

24.4. RESPONSABILIDADES DA COOPERICSSON 

 

São responsabilidades da CoopEricsson com relação ao risco de crédito e liquidez: 
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a) Definir ações que servirão para facilitar o gerenciamento do risco de mercado, 

atendendo os normativos legais e dando condições para que a gestão da CoopEricsson 

seja exercida com responsabilidade mantendo o patrimônio da CoopEricsson e de 

todos os envolvidos direta ou indiretamente salvaguardados;  

b) Monitorar os recursos da CoopEricsson; 

c) Acompanhar regularmente o dinheiro em aplicação e também verificar as condições 

extremas de mercado, e caso seja necessário uma ação rápida por parte da 

CoopEricsson a aplicação e os rendimentos não sofrerão alterações; 

d) Elaborar relatório de gerenciamento do risco de mercado anualmente juntamente com 

as demonstrações contábeis, sendo sua referência o ano anterior ao da elaboração. A 

Diretoria Executiva deverá aprovar o relatório em reunião e registrá-la em ata; 

e) Monitorar a evolução do número de pedidos de desligamento da CoopEricsson, sendo 

este número crescente ou relevante, verificando o motive; 

f) A interligação que deve ocorrer entre os procedimentos de mercado e estrutura de 

fiscalização deve resultar da superação da visão dos resultados econômicos e 

fortalecer o cooperativismo em âmbito nacional; 

g) Promover a pesquisa, desenvolvimento e inovação, de forma integrada aos controles e 

monitoramento dos riscos de mercado, visando a excelência em tecnologia e o 

desenvolvimento sustentável equilibrado; 

h) Os investimentos de desenvolvimentos são próprios e de acordo com a estrutura da 

CoopEricsson, podendo ser variáveis, conforme as demandas de trabalhos 

apresentadas ou de novas operações; 

i) Possuir uma estratégia para a gestão de liquidez no dia a dia; 

j) A Diretoria Executiva deve aprovar a estratégia e a política relacionadas à gestão de 

liquidez; 

k) A Diretoria Executiva deve ser informada regularmente da situação de liquidez em que 

o banco se encontra e se existem alterações significativas em sua posição atual de 

liquidez ou perspectivas para tal; 

l) Possuir uma estrutura de gestão para efetivamente colocar em prática sua estratégia 

de liquidez. Esta estrutura deve garantir que a liquidez é efetivamente gerenciada e que 

as políticas e procedimentos para tal são apropriados para controlar e limitar o risco de 

liquidez; 

m) Possuir sistemas de informação adequados para medir, monitorar e controlar seu risco 

de liquidez; 

n) Analisar sua liquidez utilizando uma variedade de cenários institucionalmente 

reconhecidos. 
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24.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Política de Risco de Mercado e Liquidez faz parte do Manual de Controles Internos e deve 

ser revisada anualmente.  
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25. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CAPITAL 
 

25.1. INTRODUÇÃO 

 

Esta política tem por objetivo estabelecer fundamentos cooperados ao processo de 

gerenciamento de capital em conformidade com as Resoluções CMN 3.988/11 e 4.388/15. 

 

As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central obrigadas a calcular os 

requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de nível I e de Capital Principal, na 

forma estabelecida pela Resolução 4.193/13, devem implementar estrutura de gerenciamento 

de capital compatível com a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e 

serviços oferecidos, e a dimensão de sua exposição aos riscos. 

 

25.2. DEFINIÇÕES 

 

Para os efeitos desta política, define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo 

de:  

a) Monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; 

b) Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está 

sujeita; 

c) Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos 

estratégicos da instituição.  

d) No gerenciamento de capital a instituição adotará uma postura prospectiva, 

antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas 

condições de mercado. 

 

25.3. COMPOSIÇÃO DE CAPITAL 

 

Na nova metodologia de apuração de capital, definida a partir das regras de Basileia III, 

publicadas pelo BACEN em março de 2013, a composição de capital das instituições 

financeiras foi melhorada pela restrição à aceitação de instrumentos financeiros que não 

demonstram capacidade efetiva de absorver perdas. Na nova definição de capital, o PR 

consiste na soma do Nível I e Nível II, onde: 
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a) Nível I: Composto por elementos de maior qualidade, capazes de absorver perdas 

durante o funcionamento da instituição. Subdivide-se em: 

I. Capital Principal: Elementos estáveis da instituição, como capital social, 

reservas e lucros retidos, ações, quotas-partes, sobras e contas de resultado 

credoras e devedoras; 

II. Capital Complementar: Instrumentos com características de perpetuidade e 

subordinação. 

 

b) Nível II: Composto por instrumentos com característica de subordinação, com prazos 

definidos, capazes de absorver perdas caso haja o encerramento da instituição 

financeira. 

 

25.4. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL  

 

Na estrutura atual, a CoopEricsson opera com capital advindo das contribuições individuais de 

seus cooperados. 

A estrutura de gerenciamento de capital deve prever, no mínimo: 

a) Mecanismos que possibilitem a identificação e avaliação dos riscos relevantes 

incorridos pela instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE; 

b) Políticas e estratégias para o gerenciamento de capital claramente documentadas, que 

estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível 

com os riscos incorridos pela instituição;  

c) Plano de capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos;  

d) Simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de estresse) 

e avaliação de seus impactos no capital; 

e) Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a Diretoria 

Executiva. 

 

25.5. PLANO DE CAPITAL 

 

O plano de capital deve ser consistente com o planejamento estratégico e prever, no mínimo:  

 

a) Metas e projeções de capital;  

b) Principais fontes de capital da instituição;  

c) Plano de contingência de capital.  
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Nota: Na elaboração do plano de capital devem ser consideradas, no mínimo: 

a) Ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios; 

b) Projeções dos valores de ativos e passivos, bem como das receitas e despesas;  

c) Metas de crescimento ou de participação no mercado. 

 

A descrição da estrutura de gerenciamento de capital deve ser evidenciada em relatório de 

acesso público, com periodicidade mínima anual.  

 

A Diretoria Executiva da instituição, deve fazer constar do relatório mencionado no caput sua 

responsabilidade pelas informações divulgadas. 

 

A CoopEricsson deve publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis, resumo da 

descrição de sua estrutura de gerenciamento de capital, indicando o endereço de acesso 

público do relatório. 

 

A CoopEricsson deve disponibilizar o relatório juntamente com as informações divulgadas. 

 

Admite-se a constituição de uma unidade única responsável pelo gerenciamento de capital de 

sistema cooperativo de crédito, desde que localizada em entidade supervisionada pelo Banco 

Central do Brasil integrante do respectivo sistema.  

 

Caso a avaliação da necessidade de capital pela instituição financeira aponte para um valor 

acima do PRE, a instituição deve manter capital compatível com os resultados das suas 

avaliações internas.  

 

25.6. RESPONSABILIDADES DA COOPERICSSON 

 

São responsabilidades da CoopEricsson 

a) Coordenar a discussão, aprovação e revisão de estratégias desta Política, bem como 

as revisões subsequentes, com fundamento nas normas aplicáveis; 

b) Coordenar a discussão, aprovação e revisão de estratégias desta Política e do manual 

dela derivado; 



 

 
Manual de Controle Interno 

6. Ouvidoria 
26. Ouvidoria   

 

Aprovado em reunião da Diretoria 

Executiva  
Em 19/06/2017 

Última atualização:  

19/06/2017 

Página 102 de 104 

 
 

 

c) Supervisionar o cumprimento desta Política empreender as ações preventivas e 

corretivas, quando for o caso; 

d) Propor, discutir, submeter à aprovação e implementar mecanismos que: possibilitem a 

identificação e avaliação de riscos sistêmicos relevantes; 

e) Realizar simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de 

estresse) e avaliação de seus impactos no capital; 

f) Manter sistema informatizado que permita a geração de informações estatísticas e 

gerenciais sobre o gerenciamento de capital; 

g) Coordenar treinamento e comunicação relacionados à gestão de capital; 

h) Aderir e cumprir as diretrizes contidas nesta Política  

i) Identificar e avaliar riscos relevantes, inclusive os não cobertos pelo Patrimônio de 

Referência Exigido (PRE), assim como empreender as ações necessárias à gestão 

desses riscos de forma que não haja prejuízo ao equilíbrio econômico da 

CoopEricsson. 

j) Evidenciar em relatório de acesso público a estrutura de gerenciamento de capital, com 

periodicidade mínima anual. 

k) Indicar diretor responsável pelos processos e controles relativos à estrutura de 

gerenciamento de capital. 

l) Manter capital compatível com os resultados das suas avaliações internas. 

m) Ajustes corretivos decorrentes do acompanhamento das condições projetadas 

comparativamente às respectivas efetivações. 

25.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Política de Gerenciamento de Capital deve ser revisada anualmente pela Diretoria Executiva 

da CoopEricsson, a fim de determinar sua compatibilidade com o planejamento estratégico da 

CoopEricsson e com as condições de mercado.  

 

A Diretoria Executiva da CoopEricsson deve ter uma compreensão abrangente e integrada dos 

riscos que podem impactar o capital.  

 

Parágrafo Único - Admite-se que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, 

exceto as relativas à administração de recursos de terceiros.  

O processo de gerenciamento de capital deve ser avaliado periodicamente pela auditoria. 
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26. MANUAL DE OUVIDORIA 
 

26.1. INTRODUÇÃO 

 

O presente manual visa disciplinar, quanto à constituição e o funcionamento de componente 

organizacional de ouvidoria, ressaltados na resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 

n°. 4.433/15.  

 

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

serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. 

 

26.2. DEFINIÇÃO OUVIDORIA 

 

As ouvidorias foram instituídas por determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do 

Banco Central do Brasil, para receber e tratar as reclamações de seus cooperados e usuários 

que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pela CoopEricsson ou por 

quaisquer outros pontos ou canais de atendimento, entre outras atribuições. 

 

As ouvidorias não substituem os 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. 

 

Em caso de problemas com a CoopEricsson, é fundamental que o cooperado ou usuário 

procure primeiramente atendimento na CoopEricsson ou em outros pontos ou canais de 

atendimento por telefone e internet, disponibilizados aos cooperados. 

 

Se as tentativas de solução pelos canais indicados não funcionarem, é hora de se buscar a 

Ouvidoria da própria instituição. O número do telefone ou contato da ouvidoria deve estar 

divulgado em todos os canais  

26.3. ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA  

 

Conforme resolução CMN n°. 4.433/15, ART. 3º, CAPUT: 

 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/novabusca/BuscaNormativo.asp?idAssunto=16&idTermo=1&tipo=a
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/novabusca/BuscaNormativo.asp?idAssunto=16&idTermo=1&tipo=a
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a) Prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de 

produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento 

primário da instituição;  

b) Atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de 

produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e 

c) Informar A Diretoria Executiva da instituição, a respeito das atividades de ouvidoria. 

 

26.4. OUVIDORIA  

 

A CoopEricsson para atendimento à regulamentação do CMN e BCB opera com a Ouvidoria 

da FNCC – Federação Nacional de Cooperativas de Crédito, tendo para isso, aderido ao 

serviço convênio de prestação de serviços da qual a CoopEricsson é federada.   

 

Uma vez esgotadas as possibilidades de resolução da questão apresentada, o cooperado 

deverá então procurar o Ouvidoria pelo telefone: 0800-940-9360 (Atendimento nos dias úteis 

das 8 às 17 horas) e poderá registrar dúvidas, reclamações, elogios e sugestões para 

aperfeiçoamento de produtos e serviços. 

 

26.5. MANUAL DE OUVIDORIA 

 

O Manual de Ouvidoria esta 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. 

 

26.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Diretoria Executiva da CoopEricsson deve observar a adoção do manual da ouvidoria 

emitido pela FNCC e suas respectivas atualizações, orientando e capacitando os funcionários 

da CoopEricsson a conhecerem essa forma de atuação. 

 

A CoopEricsson deverá manter seu estatuto social devidamente atualizado em relação ao 

processo da Ouvidoria. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

DIRETORIA EXECUTIVA   

http://fncc.com.br/area-restrita/arquivos/meus-arquivos/2017/03/07/manual-de-ouvidoria/
http://fncc.com.br/area-restrita/arquivos/meus-arquivos/2017/03/07/manual-de-ouvidoria/
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