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ContatoS

• Endereço da Sede -  SÃO PAULO/SP

Av. Eng. Alberto de Zagottis, 352 - Jurubatuba 
CEP 04675-901

(11) 2102 5747 | 2102 5748 | 2102 5541 | 2102 6492

• Postos de Atendimento 

PAC BELO HORIZONTE/MG
(31) 3469 7631 | 3469 7623

PAC JUNDIAÍ/SP
(11) 3308 2990

PAC CURITIBA/PR
(41) 2109 2012

PAC PORTO ALEGRE/RS
(51) 3349-8740 / 8739 / 8783

PAC ANTÔNIO CARLOS/SC
(48) 3272-8326
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• Fale Conosco: sac.cooperfemsa@kof.com.mx

• Site:  www.cooperfemsa.com.br

• Redes Sociais:                                                                                               /cooperfemsa



Guia do Cooperado

6

SOBRE A COOPERFEMSA

A COOPERFEMSA é uma instituição financeira sem fins 
lucrativos, fiscalizada e autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. Conta também com o acompanhamento 
de três auditorias distintas.

Composta por funcionários do Grupo FEMSA Brasil, a 
COOPERFEMSA, em nome do bem comum, contribui para 
o exercício de uma atividade econômica que não visa lucro.



Procura auxiliar os Cooperados a administrarem suas 
finanças, incentivá-los a pouparem seus recursos financeiros, 
oferecer linhas de crédito com juros mais acessíveis e uma 
série de outros benefícios, além de devolver parte dos juros 
pagos pelos Cooperados, a título de sobras.

Fundada em 1972, a COOPERFEMSA conta com 
mais de 12.500 Cooperados.
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POR qUE SE COOPERAR?

Constituição de uma reserva com 
rendimentos superiores à poupança 
(remuneração pela TAXA SELIC).

Soluções Digitais via APP 
e Internet Banking.

Praticidade de desconto em folha.

Crédito Consignado com juros 
baixos (taxas menores do que as 
praticadas pelo mercado). Tudo 
rápido e sem burocracia.

Como a Cooperativa não visa lucro, parte dos 
juros pagos no ano volta para o Cooperado, 
o que, na prática, reduz ainda mais seus custos. 
Ex.: no ano de 2018, a cada R$ 1.000,00 pagos 
a título de juros, o Cooperado recebeu de volta 
R$ 240,00.
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Não há cobrança de nenhum 
tipo de taxa de administração.

Descontos em cinemas, 
parques e teatros.

Descontos em seguros 
automotivos e residenciais.

Descontos em Instituições 
de Ensino.

Descontos em agências de 
viagens, lojas, restaurantes etc.

Descontos em Academias.
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CAPITALIZAçÃO 

O Cooperado pode optar por um depósito mensal 
descontado em folha de pagamento de, no mínimo, R$ 
10,00 e, no máximo, o valor correspondente à sua margem 
consignável disponível. As empresas que não utilizam o 
critério de margem consignável permanecem com o limite de 
descontos de cooperativa de 30% do salário do Cooperado.

Para os associados que necessitarem de maior limite de 
crédito, ou que quiserem manter seus investimentos 
na Cooperativa, existe ainda a possibilidade de 
aporte espontâneo de capital, realizado por meio de 
transferência bancária.

O Cooperado pode solicitar aumento ou redução do valor 
depositado mensalmente a qualquer momento. A data de 
corte para alteração é dia 14.
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Remuneração de Capital

Ao final de cada exercício (1 de janeiro a 31 de dezembro), 
após o encerramento do Balanço e reunião do Conselho de 
Administração, será deliberada a remuneração do Capital, 
conforme legislação vigente.

Tal distribuição poderá ser incorporada ao capital, ou even-
tualmente paga total ou parcialmente ao Cooperado, de 
acordo com as regras de liquidez no momento.

Desligamento e Resgate de Capital

A devolução do capital depositado obedecerá às normas 
do Estatuto Social e Regimento Interno da Instituição. Serão 
observadas as seguintes condições definidas pelo Conselho 
de Administração:

1. O resgate do capital terá como prazo o dia 14 de cada 
mês, e só será efetuado após a chegada do documento 
original na sede da Cooperativa. Após esta data a 
devolução ficará para o próximo mês.

2. Aos Cooperados ativos que se desligarem 
espontaneamente da Cooperativa, a devolução do capital 
será feita em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, 
através de crédito em conta corrente do associado. 
Somente para os ex-Cooperados que perderam o vínculo 
empregatício com a empresa, o capital corrigido será 
devolvido de uma única vez em rescisão.
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3.  O valor da parcela mensal de resgate do capital não poderá 
ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Os juros ao 
capital dos Cooperados desligados serão calculados mês a 
mês e pagos juntamente com as parcelas depositadas em 
conta corrente. O saldo de capital ainda não pago também 
será corrigido e restituído junto com a última parcela.

Os pedidos de desligamento passarão por avaliação e 
aprovação interna.

O associado que pediu desligamento da Cooperativa 
poderá retornar à sociedade somente após o resgate da 
última parcela do capital, desde que preencha as condições 
estabelecidas para a admissão, definidas no Estatuto Social 
e Regimento Interno.

Serão avaliados como exceção os casos onde o Cooperado 
poderá permanecer como associado e retirar parte de seu 
capital, obedecendo às regras de liquidez da Instituição. Os 
casos elegíveis são:
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1.  Aquisição de imóvel.

2.  Problemas de saúde que justifiquem tal concessão.

3.  Acidentes graves que justifiquem tal concessão.

4.  Prejuízos causados na residência por enchentes 
ou temporais.

Todos os casos precisam de comprovação. 

De acordo com a política interna da Cooperativa, o 
Cooperado  que não tenha saldo devedor poderá ainda 
pleitear a devolução de 50% do seu capital acumulado a 
cada 2 anos.

Todos os casos de desligamentos e resgates parciais 
estarão vinculados ao Estatuto Social e às regras de 
Liquidez da Instituição.
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EMPRéSTIMOS

Cooperados com menos de seis meses de Empresa:

Os Cooperados com tempo de empresa abaixo de 180 dias 
poderão solicitar empréstimos através da linha de crédito 
Boas Vindas. Para liberação do crédito, será necessário 
possuir uma capitalização mínima de R$ 10,00. O valor do 
empréstimo fica limitado a uma vez o valor do salário do 
solicitante, e o desconto da parcela não poderá exceder a 
margem consignável determinada pelo RH da empresa 
(Cumulativo a todos os descontos da Cooperativa).

As empresas que não utilizam o critério de margem 
consignável permanecem com o limite de descontos de 
30% do salário do Cooperado.

Cooperados com mais de seis meses de Empresa:

Os Cooperados com mais de seis meses de empresa poderão 
solicitar empréstimos correspondentes a 5 (cinco) vezes o 
valor dos depósitos e captações efetivamente realizadas. 
O desconto da parcela, porém, não poderá ser superior à 
margem consignável determinada pelo RH (cumulativo 
a todos os descontos da Cooperativa), ressalvadas as 
empresas que não utilizam este critério (estas permanecem 
com limite de desconto de 30% do salário do Cooperado).
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EDUCAÇÃO
Parcelamento 

01 a 12 parcelas 0,49% a.m. 

13 a 24 parcelas 0,69% a.m. 

25 a 36 parcelas 0,99% a.m. 

RegRas e Condições:

Documentos necessários: 

Contrato, declaração ou docu-
mento equivalente, sendo todos 
oficiais da instituição de ensino, 
em papel timbrado com dados do 
aluno, informação do curso e valor 
(documento original, não poderá 
ser cópia).

Repasse do valor será feito pela 
COOPERFEMSA diretamente a ins-
tituição de ensino, através de de-
posito bancário ou boleto que será 
pago pela COOPERFEMSA.

Extensivo a dependentes legais.

Linhas de Crédito*

APP / IntErnEt 
BAnkIng

Parcelamento 

01 a 06 parcelas 1,39% a.m.

07 a 12 parcelas 1,79% a.m.

13 a 24 parcelas 1,89% a.m.

25 a 36 parcelas 2,09% a.m.

obs: Taxas exclusivas para o  
APP e Internet Banking

 

PESSOAL
Parcelamento 

01 a 06 parcelas 1,49% a.m. 

07 a 12 parcelas 1,89% a.m. 

13 a 24 parcelas 1,99% a.m. 

25 a 36 parcelas 2,19% a.m. 

Crédito sujeito à análise da margem consignável. 
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IPtU/IPVA
Parcelamento 

01 a 10 parcelas 1,29% a.m.

documentos necessários: 
IPVA ou IPTU em nome do Cooperado 
ou de seus dependentes.  

obs.: Também é possível financiar 
multas ou licenciamentos atrasados.

VIAgEnS
Parcelamento 

01 a 24 parcelas 1,59% a.m.

documentos necessários: 

Comprovantes de reserva de hos-
pedagem, compra de passagens, 
bilhetes ou contrato de compra de 
pacotes de viagens.

 CrEDIAUtO
Parcelamento 

01 a 36 parcelas 1,50% a.m.

obs: Regras específicas para libera-
ção vide Politica de Empréstimo vi-
gente disponível em nosso site.

JUDICIAL
Parcelamento 

01 a 24 parcelas 1,59% a.m. 
Documentos necessários: 

Contrato ou declaração contendo 
as informações do advogado ou 
escritório de advocacia.

AUtOEStIMA
Parcelamento 

01 a 24 parcelas 1,89% a.m. 

documentos necessários: 

Contratos ou declarações médicas 
contendo o nome do Cooperado 
ou de seu dependente e o valor do 
procedimento.

COnStrUÇÃO
Parcelamento 

01 a 36 parcelas 1,89% a.m

documentos necessários:

Orçamentos, notas fiscais com 
emissão de no máximo 30 dias e 
recibos de mãos de obra.
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SOBRAS 

Na COOPERFEMSA, parte dos juros que você paga lhe 
retorna, por meio da distribuição de sobras. Isso acontece 
porque as cooperativas, diferentemente dos Bancos, são 
Instituições Financeiras que não visam lucro. Por este 
motivo, tudo o que sobra retorna ao Cooperado. Com a 
devolução das sobras, há uma redução dos juros pagos 
efetivamente pelo Cooperado.

Ao final do exercício contábil, as sobras apuradas serão 
distribuídas, de acordo com o deliberado em Assembleia 
Geral Ordinária realizada anualmente.
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SOLUçõES DIGITAIS
Para proporcionar comodidade e praticidade aos seus 
Cooperados, a COOPERFEMSA oferece soluções digitais 
que permitem a cada um acompanhar a evolução do 
seu capital acumulado, verificar saldos e extratos de seus 
empréstimos, simular e contratar novos empréstimos, e 
ainda emitir seu Informe de Rendimentos. São elas:

APP

Baixe seu APP nas lojas virtuais Apple Store ou Play Store.

Facilidades de contratação: para empréstimos 
de até R$ 5 mil, não é necessário encaminhar 
o contrato assinado. Todo o processo é feito 
diretamente pelo aplicativo e você poderá assinar 
utilizando sua senha eletrônica ou biometria.



19

Internet Banking

Acesse o site www.cooperfemsa.com.br e clique no 
botão Internet Banking, localizado no canto superior 
direito da tela.

Para acessar:

• Informe seu CPF.

• Se não for seu primeiro acesso, digite sua senha de 
6 dígitos.

• Se for seu primeiro acesso, clique em “Solicitar nova 
senha”. Na tela seguinte, informe sua data de 

nascimento, seu CPF e defina como deseja 
receber sua senha temporária de acesso (por 
meio de SMS ou e-mail). Depois disso, clique 
em “enviar”. Crie uma nova senha com 6 
dígitos na sequência.

*Mantenha seu cadastro sempre atualizado.
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PARCERIAS COOPERADAS 

• Ingressos com desconto no Cinemark.

•  Seguros automotivos e residenciais com desconto.

•  Descontos nas Academias; Projeto Academia, Smart Fit 
e Bio Ritmo.

•  Parques de entretenimento, como Parque da Mônica, 
Aquário de São Paulo, Cidade da Criança, entre outros.

•  Parceria com a “bilheteria.com”, que oferece descontos 
em peças teatrais, parques e excursões.

•  Hotsite da Fast Shop e Compra Certa.
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CLUBE DE VANTAGENS 

•  Oferece parcerias com instituições de ensino, como 
Faculdades e Universidades, onde o Cooperado tem 
de 10% a 40% de desconto, dependendo da instituição 
de ensino.

•  Desconto em escolas de idiomas.

•  Desconto em intercâmbio.

•  Agências de viagens.

•  Agências de câmbio.

•  Lojas e restaurantes.
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COMPARATIVO BANCOS x COOPERATIVAS

BANCOS

São sociedades de capital

Gestão feita por acionistas 
e controladores externos

Distribuição de lucros aos 
acionistas

Crescem por competição

Principal objetivo é o lucro

Clientes são classificados 
por faixa de renda.

Juros podem chegar a mais 
de 300% ao ano 
(cheque especial, rotativo 
do cartão, por exemplo)

São sociedades de pessoas

Gestão feita pelos próprios 
cooperados

Distribuição de sobras 
financeiras aos cooperados

Crescem por parcerias

Os cooperados são a razão 
de ser da cooperativa

Não discriminam cooperados 
em função de renda ou 
qualquer outro critério

Juros drasticamente mais baixos

COOPERATIVAS DE CRéDITO
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• Ouvidoria -  0800 940 93 60 - A Ouvidoria tem como 
finalidade representar o Cooperado em defesa de seus 
interesses junto à Cooperativa. Para recorrer à Ouvidoria, é 
necessário que sua solicitação e/ou reclamação tenha sido 
analisada primeiramente pelos Canais de Atendimento da 
Cooperativa, sem ter sido solucionada pelos mesmos.

 
• Canal de Denúncia - Tem por objetivo acolher as 
comunicações de colaboradores, Cooperados, usuários de 
produtos e serviços, parceiros ou fornecedores, para reportar 
situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, 
relacionadas às atividades executadas pela instituição.

Qualquer pessoa que identificar ou suspeitar da existência 
de irregularidades deve comunicar o fato por meio do 
formulário eletrônico do Canal de Denúncia que se encontra 
em nosso site www.cooperfemsa.com.br



#FazendoOMelhorPorVoce

www.cooperfemsa.com.br

/cooperfemsa


