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Relatório da Administração  
 

 
Senhores Associados, 
 
Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 
31/12/2018 da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda 
– CoopCREDER, na forma da Legislação em vigor. 
 

1. Política Operacional 
 
Em agosto de 2018 a CoopCREDER completou 39 anos mantendo sua vocação de instituição 
voltada para fomentar o crédito para seu público alvo, os cooperados. A atuação junto aos seus 
cooperados se dá através da capitalização mensal e concessão de empréstimos.  
 

2. Avaliação de Resultados 
 
No exercício de 2018, obtivemos um resultado líquido de R$ 21.931,87 que ficará à disposição 
da AGO/2019. Ressaltamos que foram mantidas todas as medidas necessárias para redução 
do custo operacional e administrativo.  
 

3. Ativos 
 
Os recursos depositados nos bancos em que a cooperativa é correntista somaram R$ 
1.316.959,22.  
Por sua vez a carteira de créditos representava R$ 2.236.397,47, composta pelo valor original 
dos empréstimos concedidos aos associados.  
 
Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-base de 31/12/2018 o percentual de 

31,52% da carteira, no montante de R$ 543.300,71. 

Data Base: 31/12/2018 

Associado Pessoa Física R$ 543.300,71 31,52% 

Associado Pessoa Jurídica R$           0,00      0,% 

TOTAL R$ 543.300,71 31,52% 

 
 

4. Patrimônio de Referência 
 
O Patrimônio de Referência da CoopCREDER era de R$ 2.834.727,91. O quadro de 
associados era composto por 589 Cooperados, houve um acréscimo de 0,7% em relação ao 
mesmo período do exercício anterior.  
 
 
 

5. Política de Crédito 
 



A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites 
de alçadas pré-estabelecidos a serem observados e cumpridos, cercando ainda a cooperativa 
de todas as consultas cadastrais e com análise do Associado, a partir do valor estabelecido no 
MOC (Manual de Operações de Crédito) através do “RATING” (avaliação por pontos), buscando 
assim garantir ao máximo a liquidez das operações. 
 
O CoopCREDER adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as 
diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682/99. 
 

6. Governança Corporativa 
 
Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que 
permitem aos associados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, 
garantindo a sua continuidade, os princípios cooperativistas ou, simplesmente, a adoção de 
boas práticas de gestão. 
Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembléia geral, que é a reunião de 
todos os associados, o poder maior de decisão.  
 
A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara separação de funções. 
Cabem ao Conselho de Administração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a 
gestão dos negócios da Cooperativa no seu dia a dia. 
  
Em 2017 a Cooperativa contratou empresa pessoa jurídica, autorizada pelo CMN e Banco 
Central a auditar cooperativas de credito, para realizar a auditoria interna: que consiste em 
auditar a governança praticada e os controles internos realizados e, auditoria externa: que 
consiste em auditar os balanços da Cooperativa e emitir relatórios das duas auditorias, levados 
ao conhecimento dos Conselhos, da Diretoria e Banco Central.Todos esses processos são 
acompanhados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, órgão ao qual cabe a competência 
de fiscalizar a Cooperativa. 
 
Tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a Cooperativa adota 
ferramentas de gestão. Para exemplificar, na concessão de crédito, a Cooperativa adota o 
Manual de Crédito, aprovado, como muitos outros manuais.  
 
Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regulamentos, entre os quais destacamos 
o Regimento Interno, o Regimento do Conselho de Administração, o Regimento do Conselho 
Fiscal, o Regulamento Eleitoral.  
 
A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais, além de 
ter uma política de remuneração de seus empregados que contempla a remuneração 
adequada, a separação de funções e o gerenciamento do desempenho de todo o seu quadro 
funcional. 
 
Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais para levar aos 
associados e à sociedade em geral a transparência da gestão e de todas as atividades 
desenvolvidas pela instituição. 
 

7. Conselho Fiscal 
 
Eleito a cada dois anos na AGO, com mandato até a AGO de 2019, o Conselho Fiscal tem 
função complementar à do Conselho de Administração. Sua responsabilidade é verificar de 
forma sistemática os atos da administração da Cooperativa, bem como validar seus balancetes 
mensais e seu balanço patrimonial anual.  



Todos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal já participaram de pelo menos de 
um curso de formação com o objetivo de detalhar as responsabilidades dos conselheiros fiscais 
e as formas de exercê-las. 
 

8. Código de Ética e Termo de Compliance 
 
Todos os integrantes da equipe da CoopCREDER aderiram, em 2012, por meio de 
compromisso firmado, ao Código de Ética e de Conduta Profissional proposto pela 
Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO. A partir 
de então, todos os novos funcionários, ao ingressar na Cooperativa, assumem o mesmo 
compromisso. Mesmo compromisso foi firmado em 2017, por toda a equipe, ou seja, 
Conselheiros e Funcionários e Colaboradores da CoopCREDER bem como disponibilizado no 
site o acordo de Compliance previsto pelo Banco Central. 
 
 

9. Sistema de Ouvidoria 
 
No exercício de 2018 a Ouvidoria não registrou manifestações de cooperados sobre a 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa.  
 
 
Agradecimentos 
 
Agradecemos aos nossos associados pela preferência e confiança e aos funcionários e 
colaboradores pela dedicação. 
 
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2019  
 
 
Conselho de Administração e Diretoria 
 

 
    _______________________________               _______________________________ 

     Cláudio José Marques da Silva                           Zacarias Monteiro dos Santos 

     Diretor Presidente                 Diretor Administrativo 

 

 

     _____________________________                      ______________________________ 

           Antônia Maria dos Reis Lima                                          Emir Silva Costa 

 Diretora Financeira                             Conselheiro Efetivo 

 

_______________________________               ______________________________ 

        Antônio José Nogueira                                           Fátima Eugênia de Araújo Camargo   

           Conselheiro Efetivo                              Conselheiro Efetivo    

               

______________________________              

      Telma Guimarães Monteiro                              

           Conselheiro Efetivo 


