
PDF interativo, clique 
nos textos e botões 
para navegar



SUMÁRIO





4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA (CUMULATIVAS)

O Presidente da Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo FEMSA 
Brasil, usando das atribuições conferidas pelo 
Estatuto Social, convoca os 24 delegados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária (Cumulativas), que se realizará de 
forma virtual, com votação a distância, por meio 
de ferramenta de reunião on-line denominada 
Microsoft Teams, que será disponibilizada aos 
delegados por endereço de e-mail, no próximo 
dia 25 de março de 2021, em primeira convocação 
às 12h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) 
do número total de delegados, caso não haja 
número legal para a instalação, ficam desde 
já convocados para a segunda convocação 
as 13h00min, no mesmo dia e forma, com a 

presença de metade mais um do número total de 
delegados, persistindo a falta de “Quorum” legal, 
a Assembleia se realizará, no mesmo dia e forma, 
em terceira e última convocação às 14h00min, 
com a presença mínima de 10 (Dez) delegados, 
a fim de deliberar, por meio do aplicativo Google 
FORMS sobre a seguinte ordem do dia:

Extraordinária:
a)  Discussão e deliberação de Reforma Estatutária 

propostas pelo Conselho de Administração 
para alteração dos seguintes: Art. 4º (caput 
e inciso II); Art.6º (caput); Art. 11 (alínea a); 
Art. 12 (caput); Art. 14 (caput e § único); Art. 
15 (caput); Art. 16 (caput); Art. 22 (§ 6º e § 
7º); Art. 35 (§ 4º); Art. 46 (§ 1º); Art.47 (§ 5º) e 
por determinação do BACEN conforme Ofício 
12597/2020 alteração do Art. 55 (caput) com 
o objetivo de especificar os critérios a serem 
observados para designação do Ouvidor. 

b)  Discussão e deliberação sobre alterações 
nos normativos: Política de Sucessão, 
Regulamento de Auditoria Interna e Política 
de Conformidade.
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Ordinária:
a)  Leitura, discussão e avaliação do Relatório 

do Conselho de Administração, Balanço 
Geral, Demonstração da conta “Sobras e 
Perdas”, parecer do Conselho Fiscal, parecer 
da Auditoria e demais contas dos semestres 
encerrados em 30.06.2020 e 31.12.2020.

b)  Destinação das Sobras Líquidas.
c)  Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social.
d)  Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
e)  Assuntos de Interesse Geral.

Em anexo ao presente edital os delegados recebem 
o Boletim de Voto à Distância para, querendo, de-
volvê-lo no prazo máximo de 5 dias. Caso haja in-
tenção de proferir o voto em assembleia, fica dis-
pensado do encaminhamento do referido boletim. 
Os boletins de voto à distância recebido fora desse 
prazo não serão computados, mas o delegado po-
derá fazê-lo diretamente na reunião virtual.

São Paulo, 12 de março de 2021

César Antônio Ortiz
Presidente
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Prezados Associados 
O ano de 2020 não foi exatamente como imagináva-
mos, a pandemia do coronavírus trouxe muitos desa-
fios e mudanças que exigiram muitas adaptações. Vá-
rios foram os impactos humanos, econômicos e sociais.

Com essa crise sanitária, maiores foram as dificulda-
des enfrentadas pelo mercado financeiro na tentativa 
de recuperação da economia, a taxa SELIC continuou 
apresentando queda fechando o ano com 2,00%, per-
centual de menor patamar histórico.

Por outro lado, com o objetivo de aquecer a econo-
mia o governo federal isentou o IOF (imposto sobre 
operações financeiras) das liberações de empréstimo 
no período de 03 de abril a 31 de dezembro, o que 
tornou o crédito menos oneroso para o cooperado.

Mesmo diante desse cenário de incertezas, podemos 
dizer que encerramos 2020 com resultados excelen-
tes considerando a nova realidade e que permanece-
mos em busca do crescimento da cooperativa.

A COOPERFEMSA remunerou o capital dos coopera-
dos em mais de R$ 1.300 milhões, sendo 33% maior 
do que a remuneração da poupança e também supe-
rior ao rendimento de muitos investimentos conser-
vadores, as sobras passaram de R$ 4.500 milhões. A 
COOPERFEMSA atingiu um resultado positivo no ano 
de mais R$ 5.000 milhões, o que deixa este Conselho 
de Administração muito satisfeito com o ótimo de-
sempenho obtido.

Obtivemos ótimos indicadores durante o ano de 2020 
em relação ao mesmo período do exercício anterior.  
A Carteira de Crédito teve crescimento de 33%; o to-
tal do ativo cresceu 10% e o Patrimônio Líquido não 
foi diferente, apresentou crescimento de 11%. 

Neste ano, reforçamos o nosso compromisso com 
nossos colaboradores e cooperados adotando o 
home office de imediato sem prejudicar o atendi-
mento, trabalhamos para atenuar os efeitos da pan-
demia da COVID-19, apoiamos os cooperados nesse 
momento delicado refinanciando empréstimo ativo 
com carência de 90 dias para pagamento da 1ª par-
cela aos cooperados com suspensão ou redução no 
contrato de trabalho, analisamos e auxiliamos em to-
das as solicitações de vulnerabilidade devidamente 
comprovada, inicialmente aceitamos os documentos 
digitalizados para agilizar os processos e a partir de 
setembro facilitamos o processo de assinatura dos 
documentos através de plataforma para assinatura 
eletrônica visando que o cooperado não precise de 

contato físico para realizar uma assinatura, diminuir 
a circulação e consumo de papel, reduzir o arquivo 
físico de documentos, melhorar a organização dos 
documentos deixando-os de fácil acesso e seguros 
através do armazenamento em nuvem.

Foi possível perceber que o uso da tecnologia contri-
buiu para que a nossa operação fosse minimamen-
te afetada, foram instalados e habilitados os recur-
sos necessários para realização do trabalho remoto. 
As reuniões dos conselhos de administração e fiscal 
foram realizadas virtualmente e a assembleia geral 
também ocorreu de forma virtual, com isso concluí-
mos que esse meio permite uma maior participação 
dos envolvidos e pretendemos manter essa prática.

Ainda sobre a utilização de recursos tecnológicos, é 
gratificante enxergar o retorno da busca por atuali-
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zação e modernização contínuas, com o aplicativo 
implantado a cooperativa estava preparada e como 
resultado, as liberações por esse meio representa-
ram 72% do total. Habilitamos o recurso de adesão 
via web, processo totalmente eletrônico que propor-
ciona rapidez e facilidade ao colaborador interessado 
em se associar e agilidade na efetivação do cadastro 
após a assinatura eletrônica da ficha, uma vez que, os 
dados são registrados no banco de dados do sistema. 
E habilitamos também a alteração da cota de capital 
pelo aplicativo ou internet banking.

Com a mudança do presencial para o online, não foi 
possível realizar as visitas às unidades para levar edu-
cação financeira e cooperativista, porém isso não nos 
impediu de proporcionar o benefício com o objetivo 
de auxiliar a vida financeira dos cooperados com dicas 
e orientações, como alternativa foram realizadas pales-
tras online abordando assuntos diversos como diag-
nóstico financeiro, inteligência financeira em tempos 
de crise, finanças em casal, planejamento, dentre ou-
tros. Foram realizados plantões de atendimento onli-
ne com a participação de parceiros de diferentes áreas 
para apresentação dos benefícios e esclarecimento de 
dúvidas. Pensando no bem-estar do cooperado e sua 
família foram disponibilizados mais de 200 benefícios 
gratuitos e online com conteúdo variado trazendo di-
cas, treinos, cursos de aprimoramento e capacitação.

O maior impacto para a cooperativa foi no processo de 
captação de novos cooperados, com a suspensão das 

visitas presenciais não conseguimos alcançar os cola-
boradores da mesma forma e outro fator impactan-
te foi o aumento significativo nos desligamentos das 
empresas patrocinadoras. E assim, o nosso percentual 
em relação ao número de colaboradores apresentou 
uma queda. Finalizamos o ano 2020 com 12.909 co-
operados que representa 54% do total de colabora-
dores das empresas patrocinadoras. A composição do 
nosso quadro de cooperados foi de 61% da empresa 
KOF, 29% da empresa SOLISTICA e 24% da empresa 
IMBERA.

Como prometido no ano anterior, para surpresa dos 
nossos cooperados, remodelamos a política de em-
préstimo, aumentando os limites e reduzindo as taxas 
de forma significativa e também conseguimos man-
tê-las baixas durante todo ano, o que foi muito bem 
recebido e permitiu a liberação de mais de R$ 46.000 

milhões representando um crescimento de 36% em 
relação ao ano anterior. Esse aumento nas liberações 
contribuiu com um maior retorno, pois reduzimos 
parte dos recursos aplicados em fundos de investi-
mento que apresentaram rentabilidades baixíssimas 
ao longo do ano.

Em junho criamos a linha de Portabilidade que pro-
porciona ao cooperado, com empréstimo consignado 
em outra instituição financeira, o benefício da redu-
ção dos juros. Em 2020, portamos 92 contratos totali-
zando o valor de R$ 866.920,01. Lançamos o benefício 
do vale presente bebê concedendo um cartão virtual 
no valor de R$ 100,00 ao cooperado a espera de um 
bebê para auxiliar na compra de itens de primeira ne-
cessidade e desenvolvemos uma cartilha virtual com 
10 dicas para eficiência financeira na gestação, além 
de ressaltar a importância dos cuidados preventivos, 
como realização do pré-natal corretamente seguindo 
todas as orientações médicas. Também foi lançado o 
PODCAST em diversas plataformas para que o coope-
rado fique por dentro dos benefícios, novidades e in-
formações sobre a cooperativa.

Este conselho permanece empenhado em busca de 
melhorias e variedade de benefícios, novamente a 
campanha de desconto da Black Week foi um suces-
so; realizamos parceria com a TOTALPASS com obje-
tivo de proporcionar maiores benefícios para o coo-
perado com rede ampla de academias e bom custo
-benefício e assim mantivemos a nossa preocupação 
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com a qualidade de vida e bem-estar dos cooperados; 
melhoramos o nosso clube de vantagens disponibili-
zando mais opções de parceiros e maiores descon-
tos; foram realizados 386 seguros através da parce-
ria com a Harmonia Seguros que concede descontos 
reais aos cooperados; 3.626 cooperados receberam 
a vacina da H1N1; foram realizados 15 atendimentos 
pela consultoria financeira e 14 atendimentos pela 
consultoria jurídica; 117 cooperados foram beneficia-
dos pelos descontos concedidos através das parcerias 
educacionais e foram concedidas mais de 70 bolsas 
de estudos para cursos de graduação, pós-graduação 
e cursos de aprimoramento profissional; traduzimos 
22.700 palavras em libras do nosso site e ajudamos a 
levar acessibilidade a 388 pessoas.

Em relação a responsabilidade social, participamos do 
projeto “Cooperativa em Ação - Covid-19” com ações 
de cooperação e assistência a pessoas afetadas pela 
pandemia e do projeto de intercoperação junto com 

outras cooperativas promovendo educação, cultura, 
empreendedorismo e cursos variados sobre carreira, 
culinária e artesanato.

Como nos anos anteriores, a cooperativa se man-
teve compromissada com cumprimento das le-
gislações e normas realizando várias adequações 
e alterações estabelecidas, o cadastro positivo foi 
implantado com sucesso e os envios tem ocorrido 
conforme a determinação, os trabalhos para ade-
quação à segurança da informação continuam sen-
do realizados e para estar em conformidade com 
a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais (LGPD) 
foi contratada uma empresa de consultoria para 
apoiar na adequação às exigências.

Mesmo com todas as dificuldades e desafios, carrega-
mos deste ano diversos aprendizados e oportunidades. 
Os planos para o ano de 2021 são muitos, continuida-
de dos plantões de atendimento online; realização das 
palestras de educação financeira online; manutenção 
do vale presente bebê virtual, consultorias financei-
ra e jurídica gratuitas e do subsídio da vacina H1N1; 
realização da pesquisa de satisfação e da campanha 
de recadastramento; elaboração de novas campanhas 
de adesão e de alteração de capital; realização de trei-
namentos online para capacitação dos colaboradores 
da cooperativa e dos conselheiros; desenvolvimento 
de campanhas em parceria com a área de comunica-
ção interna das empresas patrocinadoras; promoção 
de eventos de intercoperação em parceria com outras 

cooperativas; a participação no programa de ações do 
Dia C do SESCOOP.

O Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, de-
legados regionais e a nossa equipe de colaboradores 
tem se dedicado e trabalhado para conduzir a COO-
PERFEMSA com responsabilidade, mantendo-a sau-
dável e em níveis crescentes, visando sempre a sua 
perenidade. Agradeço a todos pela contribuição com 
suas habilidades e conhecimentos e estendo os agra-
decimentos pelo costumeiro apoio e parceria do Gru-
po FEMSA.

Mostramos que a cooperativa não deixou de ser pessoal 
e humana e com todos vocês demonstramos que juntos 
somos mais fortes, mesmo que não estejamos perto.

Obrigado amigos, agradeço a todos em nome de 
nossos colaboradores e membros estatutários da 
COOPERFEMSA. 

Um grande abraço a todos.

César Antônio Ortiz
Presidente
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INfORMAÇõES 
LEGAIS
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL

CNPJ  43.488.782/0001-62

Av. Eng. Alberto de Zagottis, 352 – Jurubatuba – São Paulo/
SP – CEP 04675-085

sac.cooperfemsa@kof.com.mx

www.cooperfemsa.com.br

Assembleia Geral de Constituição - 12/05/1972

Ouvidoria – 0800940 9360

Canal de Denuncia - cooperfemsa.com.br/canal-de-denuncia/

Telefones

SEDE SÃO PAULO/SP

(11) 2102 5747 | 2102 5748 |   98816-6009

PAC BELO HORIZONTE/MG

(31) 3469 7631 | 3469 7623 |    98467-7397

PAC JUNDIAÍ/SP

(11) 3308 2990 | 3308 2991 |    99184-2496

PAC CURITIBA/PR

(41) 2109 2012 | 2109 5851 |    98844-7797

PAC PORTO ALEGRE/RS

(51) 3349 8740 | 3349 8739 | 3349 8783 |    99439-6318

PAC ANTÔNIO CARLOS/SC

(48) 3272 8326 |    98815-1477



ESTRUTURA ORGANIzACIONAL

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE

César Antonio Ortiz

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

TESOUREIRO

Mário César Schafaschek

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

SECRETÁRIO

Leopoldo Hernandez Paniagua 

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

CONSELHEIRO

Avelino Silvio Nogueira Pereira 

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

CONSELHEIRO

Andre Luis Paulani

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

CONSELHEIRO

Flavio Eduardo de Oliveira

(Coca-Cola FEMSA Brasil)
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CONSELHO fISCAL CONSELHEIRO

Gerson de Andrade

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

CONSELHEIRO

José Roberto de Luna

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

CONSELHEIRA 

Fabiana Aparecida Seraphim Ribeiro 

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

CONSELHEIRO

Marcelo Andretto

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

CONSELHEIRA 

Juliane Caligiuri Fernandes Brandão 

(Coca-Cola FEMSA Brasil)

O Sr. Julio Cesar Sanchez Garcia pediu renúncia devido a mudança de país.

ESTRUTURA ORGANIzACIONAL
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REGINA CORCOVIA

ARIADINy CHAGAS

RICARDO LAZAROTTOSILVANA BREDA CARMECy ABREU BRUNA SANTOS

MáRCIA COSTA

MARIANA FAGUNDES

TAIS GOULART

PALOMA ALVES RAqUEL RAMOS

Atendimento
SEDE SÃO PAULO/SP

Contabilidade
Bruske & Verdan
Contabilidade Ltda

Auditoria de controles internos
Nara-Koiseki Auditores Independentes

Auditoria de demonstrações contábeis
Padrão Auditoria S/S

Auditoria cooperativa
Padrão Auditoria S/S

Atendimento
PAC BELO HORIZONTE/MG

Administrativo
SEDE SÃO PAULO/SP

Atendimento
PAC CURITIBA/PR

EVELIN GARCIA

PAOLA CARVALHO

CAMILA REIS KARINE SILVA

Atendimento
PAC PORTO ALEGRE/RS

ANDRESSA RUFINO

Atendimento
PAC JUNDIAÍ/SP

STEFANIE COELHO

PAC ANTÔNIO 
CARLOS/SC

12

colaboradores
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DELEGADOS
Os Delegados são os representantes legais dos Coo-
perados. A COOPERFEMSA conta com 48 delegados 
sendo efetivos e suplentes, distribuidos entre as re-
gionais do país de acordo com a quantidade de co-
operados em determinada região. Os Delegados Su-
plentes exercerão a função nas ausências ou impedi-
mentos dos efetivos.

Além da participação nas assembleias gerais, os 
delegados têm o importante papel de difundir os 
valores e princípios cooperativistas e zelar pelo 
desenvolvimento da cooperativa.

SÃO PAULO – CAPITAL
IPIRANGA

Efetivo: 

Fabiana Olímpio da Rocha Martinez

Suplente: 

Adriana Aparecida Scandalo Silva

ITAIM PAULISTA E MOGI

Efetivo: 

Patricia Sales Prado

Suplente: 

Mariana Fatima Sandim da Silva Aguiar

JURUBATUBA

Efetivos:

Cassio Magnavita de Oliveira

Adriana de Novais Souza

Cristina Aparecida Quesada

Debora de Andrade Escudeiro

Andressa Lima Moreira dos Santos

Fabio Pereira Moreira

Suplentes:

Itala Mirelly Siqueira de Lima

Marcela Ribeiro Rodrigues Cardoso

Elias de Souza Silva

Melina de Moraes Terencio

Tamara dos Santos Ramos

JURUBATUBA OPERAçõES

Efetivos:

Juliana Silveira Duarte

Maristela Siqueira

Suplentes:

Joel da Silva Andrade

MACRO CD

Efetivos:

Gabriela da Silva Gomes de Jesus

Amanda Cabral da Silva

Suplentes:

Anilza Leone Lima Reis

Humberto Sales da Silva
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SÃO PAULO INTERIOR/LITORAL – RJ
Efetivos:

Aline Ferreira Costa Fudoli

Katia Bastos Cayres Silva

Talita Adriane Isidoro Monteiro

Suplentes:

Roberta de Souza Silva

MINAS GERAIS E MATO GROSSO DO SUL
Efetivos:

Flavia Cristiane Esteves Pires

Joana Graziele Rodrigues de Lacerda

Leticia Lima Negrelli Carlos

Suplentes:

Stephanie Braga Pinto

PARANÁ
Efetivos:

Gisele Machado Karpinski

Vanessa Aparecida Raizer Silva

Suplentes:

Franciele do Prado Sumback

Silvana Vieira Gomes da Silva

RIO GRANDE DO SUL
Efetivos:

Cristiane da Costa

Andre Zabadal Nunes

Suplentes:

Wellington Dias Gomes

Oremar Veiga Cidade Neto

SANTA CATARINA
Efetivo:

Maila Cristina Ottani



Missão

Contribuir para o bem estar econômico e social 
dos cooperados por meio de orientação e oferta 
de produtos e serviços econômico-financeiros.

Valores

•	 Cooperativismo;

•	 Trabalho	em	Equipe;

•	 Ética;

•	 Igualdade;

Visão

Ser referência na busca de soluções de crédito 
consciente para que o cooperado possa realizar 
seus sonhos e necessidades.

Objetivo

Levar os diversos serviços e benefícios da 
COOPERFEMSA a todos os colaboradores 
das empresas do Grupo FEMSA Brasil e 
Solistica.

•	 Respeito;

•	 Cidadania;

•	 Objetivo.

15

MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJETIVO
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MOVIMENTO 
SOMOSCOOP
O SomosCoop é um movimento que inspira e forta-
lece a história e as ações do cooperativismo no Brasil. 

O principal objetivo é unir cooperativas, cooperados 
e conectar pessoas que acreditam que o mundo pode 
ser mais justo e feliz. Este movimento busca tornar o 
cooperativismo conhecido e reconhecido pela socie-
dade, despertando a consciência das pessoas para a 
importância do cooperativismo e gerar orgulho na-
queles que abraçam a causa.

NÓS DA COOPERfEMSA TEMOS 
ORGULHO DE fAzER PARTE DESSE 
MOVIMENTO!
Quando uma cooperativa apoia esse movimento, 
reunindo ideias e compartilhando conquistas, ela 
fortalece o movimento cooperativista e se fortalece, 
destacando as vantagens de ser um cooperado, atra-
vés de benefícios, ações, e serviços aos cooperados e 
seus familiares.

O movimento Cooperativista está cada vez maior, 
está presente em mais de 150 países, são 250 milhões 
de empregos, sua principal missão é a construção de 
uma sociedade mais justa e equilibrada com melho-
res oportunidades para todos. 

Como cooperativa, temos o dever de mostrar que, 
quando unimos forças, todos ganham e alcançamos 
reconhecimento na sociedade pela nossa força e pela 
capacidade de proporcionar impactos e resultados 
positivos para o país inteiro.

O SomosCoop nasce para despertar o orgulho e o 
sentimento de pertencimento, com uma identidade 
forte, que abraça todas as causas e apresenta os ros-
tos, a cultura e principalmente as histórias que fazem 
parte dessa transformadora conexão.

Juntos somos mais fortes!

Fonte:  saiba mais informações sobre o movimento cria-
do para engajar o Cooperativismo no Brasil e no mundo. 
Texto retirado e adaptado do site oficial do movimento  
SOMOSCOOP.
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7 PRINCíPIOS DO COOPERATIVISMO
As cooperativas são criadas de forma vo-
luntária e estão abertas a todas as pessoas 
aptas a utilizar os seus serviços, sem dis-
criminação de sexo, gênero, origem social, 
raça, opinião política e religião.

As cooperativas são autônomas, de ajuda 
mútua e controladas por seus membros. 
Elas podem firmar acordos com outras or-
ganizações, desde que assegurem o contro-
le democrático por seus membros e mante-
nham sua autonomia.

As cooperativas podem trabalhar em 
conjunto, por meio de estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais, de 
modo a aumentarem a força do movimento 
cooperativo.

As cooperativas são democráticas e regidas 
pelos seus membros, que estabelecem suas 
políticas.

As cooperativas educam e formam seus 
membros – dos representantes eleitos aos 
trabalhadores –, de forma que todos este-
jam aptos a contribuir para o desenvolvi-
mento delas. E informam jovens e líderes de 
opinião sobre as vantagens da cooperação.

E por fim, faz parte do DNA das cooperati-
vas trabalhar para o desenvolvimento sus-
tentável das suas comunidades com políti-
cas aprovadas pelos seus membros.

Nas cooperativas, os membros contribuem 
equitativamente para o seu capital e o con-
trolam de forma democrática. Parte desse 
capital é, normalmente, propriedade co-
mum da cooperativa. E os membros rece-
bem uma remuneração sobre o capital in-
tegralizado, como condição de sua adesão.

1 

4 

62

5 7 

3 
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COOPERATIVISMO

14,6 MILHõES

6,8 MIL

425,3MIL

O cooperativismo está presente no mundo inteiro, 
gerando soluções e benefícios para milhões de 
pessoas. De acordo com dados do SomosCoop, as 
cooperativas estão situadas em mais de 150 países, 
oferecendo novas oportunidades a seus cooperados, 
além de contribuírem para o desenvolvimento de 
suas comunidades.

No brasil

de cooperados

cooperativas

postos de trabalho
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No mundo

Já somos mais de  

1,2 BILHÃO  
de cooperados pelo mundo.

As cooperativas de crédito representam 

9,55% 
do mercado financeiro mundial.

Existem mais de

3 MILHõES 
de cooperativas espalhadas 
pelo planeta.

O cooperativismo conta com a atuação 
de mais de 

250 MILHõES 
de colaboradores.

3mi
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COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
Cooperativa de crédito é uma instituição financeira 
formada pela associação de pessoas para prestar serviços 
financeiros exclusivamente aos seus associados. Promove 
um relacionamento entre pessoas com diferentes 
potencialidades e perfis, e que estão em busca de seus 
objetivos de vida.

E quando você se associa a uma cooperativa está acelerando 
a realização dos seus sonhos, o que aconteceria de forma 
bem mais lenta quando se age individualmente. Quanto mais 
pessoas unidas pelo mesmo objetivo, mais sonhos realizados 
e mais benefícios a serem compartilhados por todos.

Os cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários 
da cooperativa, usufruindo de seus produtos e serviços. 
Nas cooperativas de crédito, os associados possuem 
normalmente juros mais acessíveis e competitivos do que o 
mercado financeiro tradicional. Além disso, todos os anos, 
as cooperativas de crédito apuram as sobras do exercício e 
em decisão em Assembleia Geral, é decidida a destinação 
desse valor. As sobras são provenientes dos juros pagos 
dos empréstimos, parte dos juros pagos ao ano volta para 
o cooperado por meio de sobras anuais. 

Quando você investe em conjunto com outras pessoas, 
amplia o acesso aos mercados, aumenta o poder de compra 
e venda e reduz em muito os gastos.

Para nós, da COOPERFEMSA, cooperar é criar um meio para 
alcançar um objetivo comum, por isso trabalhamos em 
conjunto. 

SOBRE A 
COOPERfEMSA
Fundada em 1972, 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 colaboradores do Grupo FEMSA Brasil e Grupo Solistica, a COOPERFEMSA, 
em nome do bem comum, contribui para o exercício de uma atividade econômica que 
não visa lucro.

Sem nenhum tipo de taxa de administração, participar da COOPERFEMSA tem como uma 
de suas vantagens a constituição de um fundo reserva com rendimentos superiores à 
poupança, com remuneração pela taxa SELIC. Possui credito consignado com juros baixos, 
com taxas menores do que as praticadas no mercado. Além disso, para quem precisou de 
algum financiamento, parte dos juros pagos ao ano volta para o cooperado, o que reduz 
mais ainda seus custos.

Os cooperados da COOPERFEMSA têm descontos em diversos parceiros pincipalmente em   
estabelecimentos de ensino e bem-estar, assim podem aproveitar cada momento de sua 
vida da melhor forma.
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benefícios

NOVIDADES áreas de atuação

Descontos em faculdades, 
 pós-graduação e MBA, cursos 
 técnicos e cursos de idiomas 
 (extensivo aos dependentes)

TotalPass - Descontos em 
diversas academias (Smart Fit, 
Bio Ritmo, Nós e muito mais)

Consultorias jurídica e 
 financeira gratuitas

Descontos em  cinemas, 
parques  e teatros

Juros baixos – crédito pessoal  fácil 
e rápido com taxas a  partir de 0,99% 
em até 48 vezes

Projeto academia 
Senac SP

Clube de vantagens com 
 mais de 200 parcerias  em 
produtos e serviços

Desconto em seguro de 
 veículos e residência 
 (extensivo aos dependentes)

Portabilidade  de 
crédito com juros 
reduzidos

Devolução de sobras  (parte 
dos juros pagos volta  para 
você)

Vale-Presente  virtual 
para o Bebê no valor 
de R$100,00

Crédito educacional  com 
taxas a partir de  0,49% a.m. 
em até 36 vezes.

A COOPERFEMSA está presente em 22 estados 
brasileiros e DF atendendo aos funcionários do 
Grupo FEMSA Brasil e Solistica.





BALANÇO 
SOCIAL
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Mais de 30 
Eventos mensais de 
intercooperação com as 
cooperativas CooperJohnson 
e CoopEricsson promovendo 
educação, cultura e 
empreendedorismo.

245
adesões na academia 
Parceiro TOTALPASS   386

seguros realizados pela 
Harmonia Seguros 

74 ingressos 
em Parques de 
entretenimento   

429
ingressos do 
Cinemark

117
Beneficiados com 
desconto educacional
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Mais de 200 pessoas 
alcançadas nas palestras 
de educação financeira.

38 horas de 
treinamento aos 
colaboradores da 
cooperativa

3.626 
cooperados vacinados 
contra a H1N1

15
Inscritos na 
Consultoria Financeira

72%
de empréstimo pelo APP

14
Inscritos na
Consultoria Jurídica

92
Portabilidade efetuadas, 
totalizando o valor de 

R$ 866.920
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mais de 200 
benefícios gratuitos para 
cooperados nas categorias 
aplicativos de transporte, 
alimentação e cursos online.

#TAMOEMCASA 

DIA C - (Dia de Cooperar) 
participação em ações de cooperação 
e assistência a pessoas afetadas pela 
pandemia do Corona Vírus em parceria 
com a federação FNCC.

2,81% 
Rendimento da 

COOPERFEMSA em 2020

2,11% 
Poupança

JUROS AO CAPITAL

22.700 
palavras traduzidas 
para libras em nosso 
site, ajudando a levar 
acessibilidade para 

388 pessoas.
Mais de  20 
lives realizadas 

193 
reproduções
 do Podcast
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SOBRAS
Parte dos juros pagos no ano volta 
para o Cooperado. Ex. a cada 
R$ 1.000,00 pagos a título de 
juros, o cooperado receberá de 
volta R$ 363,36.

1.594  
seguidores no 
facebook.

1.318  
seguidores no 
instagram.

Sorteio de mais de 70 
bolsas de estudo oferecidas 

para os cooperados em cursos de 
graduação, pós-graduação e cursos 

de aprimoramento profissional.

mais de 30 novas 
parcerias totalizando 

mais de  200 
parcerias  vigentes.

R$ 97 MIL
liberados em Crédito Estudantil.

Mais de 46 
MILHõES
de contratos liberados.91.228  

número total de visitas 
no site



AÇõES 
ESPECIAIS
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WEBINAR
Participação na Webinar da Coca-Cola FEMSA  com 
a realização da palestra de educação financeira 
quinzenalmente. Temas abordados: 

•	 “Inteligência financeira em tempos de crise”

•	 “Finanças em casal” 

•	 “6 passos para os bons investidores”

•	 “Educação financeira em Familia”

Masterclass sobre  
saúde fInanceira
A realidade atual, mesmo que momentânea, pode 
nos deixar apreensivos com as questões financeiras 
e a saúde de nosso bolso, principalmente quando 
pensamos em planos futuros. Para evitar que essas 
preocupações tirem o seu foco e atrapalhem seus 
cuidados com a programação financeira de sua família, 
a COOPERFEMSA e a área de Desenvolvimento Social 
da Coca-Cola FEMSA prepararam um masterclass 
intitulado “Como planejar um 2021 especial 
estruturando sua vida financeira”, com a participação 
de Fábio Viana. 

•	 1 aula-Planejamento, 2- aula Diagnostico, 3 - aula 
investimento e 4 - aula Renda Extra.
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EDUCAÇÃO fINANCEIRA / 
CONSULTORIA JURíDICA 
GRATUITA 

CONSULTORIA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

•	 Consultoria financeira gratuita - Agendamento 
através de videoconferência, telefone ou através do 
nosso site www.cooperfemsa.com.br/educacao-
financeira/

•	 Palestras de educação financeira em tempo real 
-  através da ferramenta WebinarJam, com data 
divulgada previamente entre os cooperados.

•	 Projeto Guia dos Sonhos - Através da plataforma 
o cooperado possui um amplo conteúdo com 
vídeos e testes de uma forma simples, objetiva, 
considerando os principais desafios do cenário 
atual e tratando desde diagnóstico financeiro até 
os sonhos e metas. 

CONSULTORIA JURÍDICA GRATUITA

•	 COOPERFEMSA em parceria com escritório de 
advocacia oferece ao cooperado orientação 
jurídica de forma gratuita nas áreas Civil, 
Imobiliária e Familiar, está vedado consultas de 
causas trabalhista. O benefício oferecido inclui 
consultas com duração de 1 hora, que poderão ser 
feitas pessoalmente para cooperados da Grande 
São Paulo e para as demais regiões, via e-mail, 
telefone ou vídeo conferência. O formulário 
de solicitação está disponível em nosso site:  
www.cooperfemsa.com.br 
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Dia internacional do  
Cooperativismo de  
Crédito (15/10)
Palestra Dado ( Bem na minha vez) - Em parceria 
com a COOPERJOHNSON e a COOPERICSSON no 
projeto de intercooperação foi realizada a palestra “O 
futuro mudou bem na minha vez”

Outubro é um mês muito especial, afinal é o mês 
do cooperativismo de crédito. Sabendo disso a 
COOPERFEMSA não poderia deixar de celebrar essa 
data! Em parceria com as cooperativas foi realizado 
uma palestra super especial com o Dado Schneider, 
palestrante conhecido em todo Brasil, tratando de 
um tema atual: o futuro mudou bem na minha vez.   
De uma forma inusitada ele contou do que aconteceu 
em sua vida quando o cenário de futuro mudou com 
dicas de superação´, otimismo e administração. Gestão de carreira com a fIA 

Em parceria com a COOPERJOHNSON e a 
COOPERICSSON no projeto de intercooperação foi 
realizada a palestra online “Gestão de Carreira” pela 
professora	Érica	Oliveira	 	da	 instituição	de	ensino	
FIA, com 149 participantes.

Oportunidade de refletir sobre a carreira e aperfeiçoá-
la com as dicas valiosas! “Três competências 
fundamentais para fazer uma gestão inteligente da 
sua carreira: saber o que, por que e saber com quem”.
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dia Internacional da Mulher 
Palestra financeira voltada para as cooperadas com 
o objetivo de auxiliar a vida financeira com dicas e 
orientações.

Webinar de prevenção ao 
câncer de mama.
JUNTOS CONTRA O CÂNCER DE MAMA! 
Palestras em parceria com a Unyleya!

ação de páscoa 
Desconto aos cooperados e 
entrega em casa. 
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Projeto intercooperação, 
COOPERfEMSA, COOPERJOHSON e 
a COOPERERICSSON 
Parceria com a COOPERJOHNSON e a COOPERICSSON, 
oferecendo cursos on-line em diversos seguimentos, 
beneficiando não apenas os cooperados, mas também 
seus familiares.

São eventos mensais provendo educação, cultura e 
empreendedorismo.

Cursos :

•	 O Perfil do Gerente de Projetos na Indústria 4.0    

•	 Nova Realidade do Mercado         

•	 Artesanato Sustentável

•	 Cozinha Saudável

•	 Como fazer uma Ceia de Natal
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Projeto #tamoEmCasa 
Pensando no bem-estar do cooperado e sua família, a 
cooperativa criou uma página no site disponibilizan-
do conteúdos variados durante essa pandemia como 
dicas, treinos gratuitos, cursos gratuitos, consulto-
ria financeira e divulgação da Rede de Parcerias que 
é uma plataforma colaborativa reunindo marcas que 
estão oferecendo seu serviço a custo zero. São servi-
ços como aplicativos de academia, para realização de 
lives de treinos, disponibilizado por uma plataforma 
gratuita contendo séries de treinos rápidos para os 
cooperados se exercitarem em casa, e-books disponi-
bilizados por editoras, serviços de streaming etc. Tudo 
isso em uma única plataforma e sem nenhum custo.

Em parceria com Mackenzie ESPM e FGV,  
disponibilizamos cursos gratuitos de curta 
duração EAD em diversas áreas. 

•	 Gestão Estratégica de Negócios

•	 Liderança e Desenvolvimento Humano

•	 Compliance Digital

•	 Língua Portuguesa e Literatura

•	 Controladoria

•	 Marketing Estratégico

•	 Gestão de Negócios em Serviços

•	 Gestão Financeira de Negócios.
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Rede de parcerias na 
quarentena! 
COOPERFEMSA também disponibiliza conteúdos 
gratuitos para as crianças praticarem a educação 
financeira em casa.

A cooperativa selecionou alguns games de educação 
financeira disponíveis para download nas platafor-
mas de aplicativos para smartphones e em websites, 
para jogar gratuitamente.

Como programar as rotinas das crianças dentro de 
casa? Com a quarentena as crianças podem  praticar 
a educação financeira, quanto mais cedo melhor!-
Compreender o valor do dinheiro e por que é im-
portante poupar, ajuda as crianças a desenvolverem 
uma relação mais saudável com o dinheiro e a definir 
prioridades durante a vida a adulta é fundamental.
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SIPAT 
Com o objetivo de contribuir e apoiar a empresa 
nas ações da SIPAT a COOPERFEMSA disponibilizou 
vários temas de orientação financeira ao vivo e vídeo 
gravados. 

Temas abordados:

•	 Pandemia Vs Economia

•	 Inteligência Financeira para consumo

•	 Organizando o bolso e os Sonhos 

•	 O que podemos esperar para 2021 

•	 Economia doméstica e família 

•	 PNL e Educação Financeira

•	 Investindo com consciência 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1
PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA 
COCA-COLA FEMSA BRASIL.  

Os colaboradores associados a COOPERFEMSA ti-
veram uma ótima vantagem, não tiveram nenhum 
custo em tomar a vacina  H1N1 em 2020.  A dose foi 
totalmente gratuita! 

A cooperativa mais uma vez custeou 50% do valor 
da dose para os colaboradores que eram coopera-
dos,  e a empresa quitou os outros 50%, ou seja, o 
restante do valor da dose aplicada. 

Os colaboradores que não eram associados tiveram 
o custo parcial da vacina descontada na folha de 
pagamento.

•	 6 passos dos bons investidores 

•	 Como construir sua independência financeira 

•	 Saindo das dívidas  

•	 Qualidade de vida e finanças pessoais

•	 Mantendo a mente saudável na crise

•	 Razão ou emoção, como anda meu consume
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TotalPass – Novo benefício 
oferecido pela COOPERfEMSA. 
A TotalPass é uma plataforma que reúne e oferece 
as melhores academias do Brasil a colaboradores de 
empresas parceiras, por valores especiais. Nesse gru-
po, são contempladas as redes Smart Fit, Bio Ritmo, 
MarraFit, Blackfit e muitas outras além de estúdios es-
pecializados em corrida, boxe, yoga, ciclismo, treinos 
funcionais coletivos e desenvolvimento muscular.

Os beneficiários da TotalPass têm acesso a mais de 
1000 academias, incluindo as principais unidades da 
rede. Entre os clientes estão Uber, Cabify, Nubank, 
Amaro, Riachuelo, Prevent Senior, Azul, Gol e GPA.

Ao se cadastrar no benefício, oferecido pela 
COOPERFEMSA em parceria com a TotalPass, o 
cooperado terá acesso à todas as unidades Smart 
Fit em âmbito nacional e a um grupo incrível de 
aproximadamente 130 academias, as quais pode 
consultar no app da TotalPass.

A quantidade de academias que poderão usufruir irá 
depender do pacote escolhido pela empresa na hora 
da negociação. O plano básico da TotalPass dá acesso 
a 650 academias, distribuídas pelo Brasil.
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Eficiência financeira na 
gestação
Em parceria com o projeto “Encontro de Gestantes 
KOFBR” a COOPERFEMSA desenvolveu uma cartilha 
virtual com 10 dicas para eficiência financeira na 
gestação, além de ressaltar a importância dos cuidados 
preventivos, como realizar o pré-natal corretamente 
e seguir todas as orientações médicas.

Além do conteúdo, serão realizadas também duas 
palestras anuais (realizada em novembro), falando 
sobre educação financeira na gestação, novos 
gastos, planejamento de custos, imprevistos no 
enxoval, montagem do quarto, entre outros temas 
relacionados a chegada do bebê. 

Participação da primeira 
palestra de educação 
fInanceira do projeto Kof 
“Encontro de Gestantes” 
Cuidados com a saúde financeira na gestação.

Os participantes foram as colaboradoras e esposas de 
colaboradores gestantes. 

Encontro Virtual de Gestantes é um espaço criado 
para informar e orientar as gestantes, mães e famílias 
sobre temas relacionados aos cuidados com o bebê, 
desde a gestação até o primeiro ano de vida. 

Os cuidados com a saúde financeira na gestação é 
um dos temas abordados no projeto com o apoio da 
COOPERFEMSA, através de palestras de educação fi-
nanceira realizada no inicio da gestação e também 
no retorno ao trabalho. 
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Vale-Presente para o Bebê!
Um presente da COOPERFEMSA para os futuros pa-
pais e mamães! 

O projeto consiste em oferecer um cartão virtual no 
valor R$100 ao cooperado, que poderá fazer suas 
compras em qualquer loja virtual sem sair de casa e 
de forma prática e eficiente. Assim, a cooperativa tam-
bém estará presente nesse momento tão especial da 
vida das famílias.

A solicitação do Vale Presente deverá ser realizada a 
partir do nascimento, até o primeiro mês de vida do 
bebê. Em caso de adoção para crianças com até 1 ano 
de idade.

A entrega será realizada por e-mail contendo o nú-
mero do cartão e o passo a passo para utilização. Vá-
lido em todas as lojas a nível Brasil.
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Compra cooperada 
Nas parcerias de compra cooperada, você pode 
contar com produtos e serviços com descontos 
exclusivos para cooperados. Confira a lista dos 
principais Parceiros:

Parcerias de Sucesso 
•	 HARMONIA SEGUROS com até 35% de desconto.

•	 UNIVERSIDADE FIA – 30% nos cursos de pós- 
graduação e MBA

•	 UNIVERSIDADE PUC MINAS – 15% nos cursos de 
pós- graduação e MBA

•	 NOVA PARCERIA COM A T0TALPASS, com acesso 
a todas as unidades Smart Fit, Bio Ritmo, e outras 
academias credenciadas, com planos a partir de  R$ 
69,90 por mês.

•	 MACKENZIE – O desconto de 30% na pós-gradu-
ação foi ampliado aos cursos de graduação e 15% 
nos cursos de mestrado

COMPRA CERTA

Através do COMPRA CERTA, 
adquira toda linha Brastemp, 
Consul e Kitchen Aid com 
descontos especiais para o 
cooperado.

SUGGAR ELETRODOMÉSTICOS

A COOPERFEMSA e a Suggar se 
uniram para oferecer inúmeras 
vantagens para você.

SHOPCLUB ELECTROLUx

Até 50% de desconto!

shopclubelectrolux.parceriasonline.
com.br/cooperfemsa
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Sorteio de bolsas
Sorteio de Bolsas de Estudos! (graduação, pós 
graduação e cursos de aprimoramento pessoal).

Visando à formação profissional e promoção social 
de seus cooperados, a COOPERFEMSA apoia e 
incentiva programas e projetos que agreguem novos 
conhecimentos, habilidades e aptidões e refletem 
diretamente na capacitação de pessoas ligadas a ela. 

Em parceria com a universidade Positivo, Unicesumar 
e a Alunno + sorteamos bolsas de 100% e 50% para 
os cooperados.
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Dia das Mães
No dia das mães, a COOPERFEMSA trouxe os melhores 
descontos para presentear as mamães, com o 
objetivo trazer economia e não deixar de presentear 
quem você ama. Dia dos namorados

Além dos descontos pelos parceiros na compra 
de produtos e serviços, para o Dia dos Namora-
dos houve a realização da palestra “Finanças em 
casal” com 123 participantes, em parceria com 
a Webinar da Coca-Cola FEMSA.

Dia dos Pais
Contou com parceiros da COOPERFEMSA com o 
intuito de homenagear todos os pais.
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Trabalho home offIce Seguro 
e Produtivo
Diante da pandemia de Coronavírus, não foi possível 
continuar com os atendimentos presenciais, 
durante todo o  período de quarentena, a equipe 
COOPERFEMSA trabalhou remotamente permitindo 
a continuidade dos negócios neste período. A 
COOPERFEMSA ofereceu todo o suporte tecnológico 
para que isso fosse possível, além de expandir 
sua estrutura para que os cooperados pudessem 
continuar recebendo um bom atendimento. 

Implantações e melhorias de 
tecnologias
Para maior praticidade e comodidade aos 
cooperados, a COOPERFEMSA implementou 
uma plataforma para assinatura eletrônica para o 
processo de adesão, contratos de empréstimos, 
documentos em geral, otimizando os processos 
internos da cooperativa.

Desenvolvimento  
em capital humano
No ano de 2020, a COOPERFEMSA promoveu alguns 
cursos e treinamentos de capacitação com o objetivo 
de desenvolver seus colaboradores.

Confira alguns cursos realizados para o 
desenvolvimento em capital humano:

•	 Curso de Política de Responsabilidade 
Socioambiental - 3 horas

•	 Curso de PLD 

•	 Treinamento LGPD - 2 horas

•	 Capacitação para Implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) em Empresas - 

•	 Ouvidoria - 3 Horas

•	 PLDFT Novo Marco Regulatório com a Circular 
BACEN 3978-2020 - 15 horas

•	 Spot Summit LGPD, Fraude e Risco ao Crédito - 3 
horas

•	 Curso LGPD Sescoop - 16 horas

•	 Pós-graduação em Liderança e 
Desenvolvimento Humano
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Treinamento da Equipe
Treinamento com toda a equipe COOPERFEMSA 
sobre a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais. 

Realizado online no dia 18 de dezembro de 2020 
com Carga horária total de 02 horas.

Na COOPERFEMSA, nós já estamos nos reestrutu-
rando para que os cooperados tenham todos os di-
reitos da LGPD garantidos e para que seus dados 
fiquem mais protegidos ainda.

Demais cursos realizados durante o ano com 
membros da equipe.



44

Soluções Digitais e 
Comunicação  

Com o intuito de proporcionar maior facilidade aos 
cooperados, foi habilitada a alteração da cota de 
capital pelo WEB/APP, assim ele poderá alterar o 
valor do desconto mensal de forma rápida e prática.

Lançamento da funcionalidade de adesão pela 
web/APP proporcionando facilidade e praticidade 
no momento da admissão, onde o colaborador 
interessado poderá preencher a ficha pelo aplicativo 
e assinar eletronicamente.

Criação do “COOPERFEMSA em AçÃO” 
contendo os principais destaques da sema-
na, otimizando as informações!

COOPERFEMSA LANçA O SEU PODCAST! Novo 
projeto de comunicação com informações de 
tudo que acontece na cooperativa! Episódios  de 
benefícios de ser um cooperado, linhas de crédito, 
clube de vantagens, benefícios exclusivos.
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Juros ao Capital
RENTABILIDADE ACUMULADA 2020!

Tivemos no último ano um rendimento de 33% 
superior ao rendimento da poupança.

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 é incorporada ao capital, do 
Cooperado de acordo com as regras de liquidez no 
momento.



92 Portabilidade efetuadas, 
totalizando o valor de 

R$ 866.920
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PORTABILIDADE 
Agora é possível transferir o empréstimo com 
desconto em folha de pagamento para a cooperativa.

Esse novo serviço oferece grandes vantagens 
para os cooperados trocarem juros maiores por 
juros menores, e ainda receber as “sobras”, ou seja, 
parte dos juros pagos na cooperativa volta para o 
cooperado. 
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Visita / Lives
Ao longo de 2020 foram realizados mais de 20 
plantõesde dúvidas presenciais e online. Unidades 
visitadas presencialmente:

•	 ASSIS BRASIL 

•	 MACRO CD 

•	 PQ NOVO MUNDO* 

•	 SUMARÉ

*Na integração da unidade Parque Novo Mundo, tivemos 
41 adesões.

TEMAS DE ALGUNS PLANTõES: 

•	 Plantão de dúvidas online - benefícios de ser 
um cooperado. 

•	 Plantão de atendimento com a Harmonia 
Seguros

•	 Plantão de atendimento Portabilidade

•	 Platão de atendimento com o Mackenzie  

•	 Plantão de atendimento sobre o Clube de 
Vantagens.

•	 Platão de atendimento e cursos de idiomas 
com a Aluuno A+. Palestra online de Gestão 
de Carreiras com a FIA.
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Campanhas
Campanha – Faça sua adesão e Concorra! 
SORTEAMOS UMA TV 55 POLEGADAS 4K! 

Campanha - COOP BLACK WEEK.  
Empréstimos com liberação diária e taxas de juros 
reduzidas. Lançamento da campanha “DÊ UM 

UP NO SEU CAPITAL E CONCORRA A 
PRÊMIOS.
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Benefícios de ser 
um associado

DIA C  
DIA C 2020 BENEFICIOU 7,8 MILHõES DE 
BRASILEIROS

O ano de 2020 foi cheio de desafios e mostrou que a 
cooperação é capaz de mover e transformar o mun-
do. Percebemos isso com pequemos gestos, como, 
ajudar ao próximo, doar alimentos, ficar em casa, 
usar máscara, eventos de intercooperação entre co-
operativas  e muito mais!

Em 2020, mais de 7,8 milhões de pessoas foram be-
neficiadas com as mais de 2,8 mil iniciativas e ações 
realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais de 137 
mil voluntários. Se considerarmos as ações focadas 
no combate ao coronavírus, o total de ações realiza-
das no ano passado foi 2.159. Ao todo, 1.383 muni-
cípios brasileiros registraram a força do voluntariado 
cooperativista.

O número de pessoas beneficiadas com as iniciativas 
do Dia C cresceu 197% em relação à 2019. O mesmo 
ocorreu com a quantidade de cooperados envolvi-
dos. O percentual foi de mais de 30%, considerando 
o resultado de 2019.

Cooperativas no ramo de crédito

O ramo com mais iniciativas realizadas é o 
Crédito, com 2.025, sendo que, desse total, 
1.558, ou seja, 76,4% tiveram como focos o 
combate ao coronavírus e a diminuição dos 
efeitos da covid-19.

Fonte: site oficial do SOMOSCOOP.



50

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO PARA 2021

•	 Plantões de atendimento online;

•	 Palestras de educação financeira;

•	 Vale Presente virtual para o Bebê;

•	 Pesquisa de satisfação;

•	 Participação da SIPAT; 

•	 Campanha de recadastramento;

•	 Campanha de adesão;

•	 Campanha alteração de capital;

•	 Integrar as empresas AGV (Solistica)  e Matte Leão. 

•	 Promover Treinamentos Online;

•	 Desenvolver projetos/campanhas em parceria 
com a área de Comunicação Interna e Externa;

•	 Eventos Intercooperação em educação, cultura e 
empreendedorismo;

•	 Saúde e bem-estar: parcerias com a TotalPass a 
partir de R$ 69,90;

•	 Manter  gratuita consultorias financeira e jurídica;

•	 Feira do conhecimento online; 

•	 Manter subsídio da vacina H1N1

•	 Programa de ações do SESCOOP: Cultural, Social 
e Econômico.
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INDICADORES
Empréstimos concedidos 
em R$ (000)

Patrimônio Líquido  
em R$ (000)

Carteira de  Empréstimos  
em R$ (000)

Ativo Total   
em R$ (000)

34.013
54.417

36.520
59.119

46.375
60.173

48.601
65.206

2019 2019

2019 2019

2020 2020

2020 2020

+ 36% + 11%

+ 33%
+ 10%
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Rentabilidade Anual Líquida do Capital  
em %

2,11 2,81

poupança cooperfemsa

+ 33%

Movimentação do Quadro Social  
(Qtd)

12.90913.498 3.2552.666

20202019 demissõesadmissões

- 4%
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Índice de Adesão por Empresa  
em %

Capital dos Cooperados por Empresa  
em %

24%
29%

48%

74%

74%

65%

63%

54%
57%

IMBERA
IMBERA

kof sp

kof sc

kof RS

kof Rj

kof PR

kof MS
kof MG

SOLiSTICA

SOLiSTICA

SPAL MG

SPAL MS

SPAL PR

SPAL RJ

SPAL RS

SPAL SC

SPAL SP

o%
5%

8%
4%

10%

12%

7%

52%

1%
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Movimentação do FATES | em R$ (000) - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

Saldo em 31/12/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.511
Destinação de (5%) das Sobras Líquidas 2020   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257

Destinação Atos Não Cooperativos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Trf . Créditos Ex cooperados não reclamados acima de 24 meses aprovado AGO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  506
Material Divulgação / Consultoria MKT / Comunicação   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Consultoria Técnica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Benefícios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Treinamento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Fomento em Educação Financeira e Cooperativista  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Saídas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270

Saldo em 31/12/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.747
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Saldo em 31/12/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.395
10% das sobras do exercício 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 514

Saldo em 31/12/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.909

Saldo em 30/06/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  719
Custas Propaganda e MKT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Saldo em 31/12/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

Reserva Legal | em R$ (000)

Reserva Propaganda MKT | em R$ (000)

Saldo em 31/12/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  930
Reserva deliberada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Custas Processuais   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Honorários Advocatícios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Perdas Trabalhistas / Judiciais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Saídas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

Saldo em 31/12/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  828

Reserva Contingência | em R$ (000)
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BALANÇO PATRIMONIAL

  As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019

 65.205.901,56  59.119.408,80 

Circulante  37.072.209,33  41.145.712,21

Disponibilidades  52.871,59  46.181,64 

Títulos e Valores Mobiliários  13.745.655,77  19.590.977,88 

Carteira Própria  13.745.655,77  19.590.977,88 

Operações de Crédito  19.671.762,70  17.923.082,55 

Empréstimos  20.268.955,21  18.443.290,78 

(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa  (597.192,51) (520.208,23)

Outros Créditos  3.591.055,27  3.585.470,14 

Diversos  3.591.055,27  3.600.812,39 

(-) Provisão para Outros Créditos -  (15.342,25)

Outros Valores e Bens  10.864,00 -

Despesas Antecipadas  10.864,00  - 

Não Circulante  28.133.692,23  17.973.696,59 

Realizável a Longo Prazo  27.973.101,50  17.768.404,44 

Títulos e Valores Mobiliários -  -

Carteira Própria  

Operações de Crédito  27.973.101,50  17.768.404,44 

Empréstimos  28.332.253,74  18.062.148,56 

(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa  (359.152,24)  (293.744,12)

Permanente  160.590,73  205.292,15 

Investimentos  12.638,49  12.299,31 

Outros Investimentos  12.638,49  12.299,31 

Imobilizado de uso  147.952,24  192.992,84 

Imobilizações de Uso  405.394,76  461.007,49 

(-)Depreciação Acumulada  (257.442,52)  (268.014,65)

Diferido

Gastos de Organização e Expansão  - -

(-)Amortização Acumulada - -

Intangivel

Outros Ativos Intangiveis

(-)Amortização Acumulada - -

Passivo 31/12/2020 31/12/2019

 65.205.901,56  59.119.408,80 

Circulante  5.032.969,69  4.702.861,42 

Depósitos - -

Outras Obrigações  5.032.969,69  4.702.861,42 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados -   4.988,96

Sociais e Estatutárias  4.491.769,77  4.103.170,96 

Fiscais e Previdenciárias  66.037,46  82.890,57 

Diversas  475.162,46  511.810,93 

Patrimônio Líquido  60.172.931,87  54.416.547,38 

Capital Social  51.249.864,51  47.495.150,80

Reserva de Sobras  4.409.531,07  3.324.913,83 

Sobras ou Perdas Acumuladas  4.513.536,29  3.596.482,75 
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Descriminação 2020 2019

INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  10.417.504,16  10.778.993,50 

Operações de Crédito  10.149.208,72  9.739.333,00 

Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobiliários  268.295,44  1.039.660,50 

DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  (464.439,18)  (498.372,35)

Provisão para Operações de Créditos  (464.439,18)  (498.372,35)

RESULTADO BRUTO INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  9.953.064,98  10.280.621,15 

OUTROS INGRESSOS/REC. (DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAIS  (3.369.954,16)  (3.139.784,48)

Dispêndios/Despesas de Pessoal  (2.240.364,14)  (2.124.498,05)

Outros Dispêndios/Despesas Administrativas  (1.097.931,04)  (984.810,06)

Despesas Tributárias  (31.351,26)  (62.791,68)

Outras Rendas Operacionais  51.604,24  38.834,11 

Outros Despesas Operacionais  (51.911,96)  (6.518,80)

RESULTADO OPERACIONAL  6.583.110,82  7.140.836,67 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL  (18.441,25)  454,68 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO  6.564.669,57  7.141.291,35 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (25.301,00)  (134.773,14)

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES  6.539.368,57 7.006.518,21 

F A T E S  (256.781,94)  (208.065,46)

Reserva Legal  (513.563,88)  (416.130,92)

FATES - Ato não Cooperativo  (59.035,66)  (262.159,71)

RESULTADO ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL  5.709.987,09  6.120.162,12 

JUROS AO CAPITAL (Nota 11)  (1.344.694,09)  (2.583.049,31)

SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO  4.365.293,00  3.537.112,81 

Reversão Despesas p/ Reservas Contingências e Propaganda/Marketing  148.243,29 59.369,94 

SOBRAS APÓS REVERSÃO DAS RESERVAS ACIMA  4.513.536,29  3.596.482,75 

DEMONSTRAÇõES 
DE SOBRAS OU 
PERDAS 
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
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Evolução da Receita 
em R$ (000)

Evolução da Despesa Total 
em R$ (000)

Juros ao Capital  
em R$ (000)

Sobras Líquidas    
em R$ (000)

10.818 3.811

2.583 3.596

10.469
3.930

1.345

4.514

2019 2019

2019 2019

2020 2020

2020 2020

-3%
+ 3%

- 48%
+ 26%

Retorno Financeiro 
em R$ (000)

6.179 5.858

2019 2020

-5%

RECEITAS X DESPESAS
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Juros a Capital Bruto ao ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.345
Creditado 100% no capital dos cooperados Ativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 1.210
Pagamento ex-cooperados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 135

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Demonstração da Conta Juros ao Capital | em R$ (000)

Inadimplência | em R$ (000)

2019 2020

Total 571 1,50% 616 1,27%

Demitidos 225 0,60% 273 0,56%

Afastados 346 0,90% 343 0,71%

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
2019 2020

36.521 48.601
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DEMONSTRAÇõES DAS MUTAÇõES  
DO PATRIMôNIO LíqUIDO
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

 Capital Social  Legal  Contingências  Expansão  Sobras ou Perdas  Acumuladas  Total 
Saldos em 01/07/2019  44.058.454,44  1.979.134,02  989.018,83  -    2.031.838,49  49.058.445,78 

Integralização de Capital  4.979.065,07  -    -    -    -    4.979.065,07 
Devolução de Capital  (4.825.952,82)  -    -    -    -    (4.825.952,82)
Incorporação de Juros ao Capital  2.333.608,56  -    -    -    -    2.333.608,56 
Transferência entre Contas  949.975,55  -    -    -    -    949.975,55 
Custas de Contingências  -    -    (59.369,94)  -    59.369,94  -   
Sobras do Semestre  -    -    -    -    3.485.699,78  3.485.699,78 
Destinações das Sobras:
    Juros ao Capital  -    -    -    -    (1.094.069,37)  (1.094.069,37)
    Fundo de Reserva  -    416.130,92  -    -    (416.130,92)  -   
    FATES - Ato Cooperativo  -    -    -    -    (208.065,46)  (208.065,46)
    FATES - Ato não Cooperativo  -    -    -    -    (262.159,71)  (262.159,71)

Saldos em 31/12/2019  47.495.150,80  2.395.264,94  929.648,89  -    3.596.482,75   54.416.547,38 
Mutação do Semestre  3.436.696,36  416.130,92  (59.369,94)  -    1.564.644,26  5.358.101,60
Saldos em 01/01/2019  41.915.503,70  1.979.134,02   499.238,52   -    2.448.901,26  46.842.777,50

Integralização de Capital  10.041.433,20  -  -   -  -   10.041.433,20 
Devolução de Capital  (11.386.880,42)  -    -    -  -  (11.386.880,42)
Incorporação de Juros ao Capital  3.336.504,04  -    -    -  -   3.336.504,04 
Transferência conforme AGO  1.680.508,49  -    489.780,31  -   (2.170.288,80)  -   
Transferência entre Contas  1.908.081,79  -    -    -  (278.612,46)  1.629.469,33 
Custas de Contingências  -    -    (59.369,94) -    59.369,94  -   
Sobras do Exercício  -    -    -   -  7.006.518,21  7.006.518,21 
Destinações das Sobras: -   - -
    Juros ao Capital  -    -    -   -   (2.583.049,31)  (2.583.049,31)
    Fundo de Reserva  -    416.130,92  -   -    (416.130,92)  -   
    FATES - Ato Cooperativo  -    -    -   -    (208.065,46)  (208.065,46)
    FATES - Ato não Cooperativo  -    -    -   -    (262.159,71)  (262.159,71)

Saldos em 31/12/2019  47.495.150,80  2.395.264,94   929.648,89  -    3.596.482,75  54.416.547,38

Continua na próxima página >>>
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 Capital Social  Legal  Contingências  Expansão  Sobras ou Perdas  Acumuladas  Total 
Mutação do Exercício  5.579.647,10  416.130,92  430.410,37  -       1.147.581,49  7.573.769,88
Saldos em 01/07/2020  48.965.784,63  2.395.264,94  929.648,89 719.296,65  2.764.253,16  55.774.248,27

Integralização de Capital  4.876.051,78  -    -    -    -    4.876.051,78 
Devolução de Capital  (5.099.061,90)  -    -    -    -    (5.099.061,90)
Incorporação de Juros ao Capital  1.210.080,28  -    -    -    -    1.210.080,28 
Transferências Entre Contas  1.297.009,72  -    -    -    -    1.297.009,72 
Uso da Reserva de Expansão  -    -    -    (46.874,54)  46.874,54  -   
Custas de Contingências  -    -    (101.368,75)  -    101.368,75  -   
Sobras do Semestre  -    -    -    -    2.934.767,35  2.934.767,35 
Destinações das Sobras:
    Juros ao Capital  -    -    -    -    (504.346,03)  (504.346,03)
    Fundo de Reserva  -    513.563,88  -    -    (513.563,88)  -   
    FATES - Ato Cooperativo  -    -    -    -    (256.781,94)  (256.781,94)
    FATES - Ato não Cooperativo  -    -    -    -    (59.035,66)  (59.035,66)

Saldos em 31/12/2020   51.249.864,51  2.908.828,82  828.280,14 672.422,11  4.513.536,29  60.172.931,87
Mutação do Semestre  2.284.079,88  513.563,88  (101.368,75)  (46.874,54)       1.749.283,13  4.398.683,60
Saldos em 01/01/2020  47.495.150,80  2.395.264,94  929.648,89  -  3.596.482,75  54.416.547,68

Integralização de Capital  9.737.142,90  -    -    -    -    9.737.142,90 
Devolução de Capital  (12.363.950,07)  -    -    -    -    (12.363.950,07)
Incorporação do Juros ao Capital  1.210.588,23  -    -    -    -    1.210.588,23 
Transferência conforme AGO  2.275.389,44  -    -    719.296,65  (2.994.686,09)  -   
Transferência entre Contas  2.895.543,21  -    -    -    (601.796,66)  2.293.746,55 
Uso da Reserva de Expansão  -    -    -    (46.874,54)  46.874,54  -   
Custas de Contingências  -    -    (101.368,75)  -    101.368,75  -   
Sobras do Exercício -   -  -    -     -  6.539.368,57  6.539.368,57 
Destinações das Sobras:  -  -  -  -  -  -  
    Juros ao Capital  -    -    -    -    (1.344.694,09)  (1.344.694,09)
    Fundo de Reserva  -    513.563,88  -    -    (513.563,88)  -   
    FATES - Ato Cooperativo  -    -    -    -    (256.781,94)  (256.781,94)
    FATES - Ato não Cooperativo  -  -    -    -    (59.035,66)  (59.035,66)

Saldos em 31/12/2020  51.249.864,51  2.908.828,82  828.280,14  672.422,11  4.513.536,29  60.172.931,87
Mutação do Exercício  3.754.713,71  513.563,88  (101.368,75)  672.422,11  917.053,54  5.756.384,49

>>>  Continuação da tabela
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DEMONSTRAÇõES DOS fLUXOS DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

2º semestre/20 31/12/2020 2º semestre/19 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios  2.934.767,35  6.539.368,57    3.485.699,78   7.006.518,21  
  Ajustes

Juros ao capital  (504.346,03)  (1.344.694,09)  (1.094.069,37)  (2.583.049,31)
Juros ao capital Investido  (339,18)  (339,18)  (660,35)  (1.357,31)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos  190.210,81  142.392,40  159.833,59  375.071,43 
Provisão/Reversão para Outros Créditos  -    (15.342,25)  (156.296,16)  (178.344,38)
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado  19.474,51  19.474,51  1.083,56  4.772,58 
Depreciações e Amortizações  29.476,20  56.820,52  25.189,03  50.854,21 

Sobras ou (Perdas) do Semestres/Exercícios Ajustados  2.669.243,66  5.397.680,48  2.420.780,08  4.674.465,43 
(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais

Operações de Crédito  (7.314.185,63)  (12.095.769,61)  (3.176.063,57)  (5.172.400,21)
Outros Créditos  (125.383,10)  9.757,12  2.493,23  44.978,49 
Outros Valores e Bens  41.922,82  (10.864,00)  46.570,64  467,02 

Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais
Outras Obrigações  (802.529,96)  330.108,27  (1.082.449,13)  (1.596.779,27)

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações (5.530.932,21)  (6.369.087,74)  (1.788.668,75)  (2.049.268,54)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Inversão do Imobilizado de Uso  -  (31.254,13)  (27.686,13)  (33.543,04)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento  -    (31.254,13)  (27.686,13)  (33.543,04)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Capital Social  2.284.079,88  3.754.713,71  3.436.696,36  5.579.647,10 
Transferência Conforme AGO  -    (3.596.482,75)  -    (2.448.901,26)
Transferência Conforme AGO - Contingência  -    719.296,65  -    489.780,31 
Constituição do FATES  (315.817,60)  (315.817,60)  (470.225,17)  (470.225,17)

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento  1.968.262,28  561.710,01  2.966.471,19  3.150.300,98 
Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa (3.562.669,93)  (5.838.631,86)  1.150.116,31  1.067.489,40 

No Início do Período  17.361.197,29  19.637.159,52  18.487.043,21  18.569.670,12 
No Fim do Período  13.798.527,36  13.798.527,36  19.637.159,52  19.637.159,52 

Variação Líquida das Disponibilidades (3.562.669,93)  (5.838.632,16)  1.150.116,31  1.067.489,40 
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NOTAS EXPLICATIVAS AS 
DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional
A	COOPERATIVA	DE	ECONOMIA	E	CRÉDITO	MÚTUO	DOS	EMPREGADOS	DO	GRUPO	FEMSA	DO	BRASIL,	é	uma	cooperativa	de	crédito	singular,	instituição	financeira,	
fundada em 14 de novembro de 1972. Tem sua constituição e o funcionamento regulamentados pela Lei nº 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições 
Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional do Cooperativismo, pela Lei Complementar nº 130/2009, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução nº 4.434/2015 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento de coo-
perativas de crédito.

A COOPERATIVA é uma sociedade cooperativa de crédito mútuo sem fins lucrativos, integrante do sistema financeiro nacional e tem como atividade preponde-
rante a operação na área creditícia, tendo como finalidade:

I. O desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado de crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e 
acessórias próprias de cooperativas de crédito;

II. Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;

III. A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo;

IV. Estimular o desenvolvimento econômico e interesses comuns dos associados.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil – BACEN, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente àquelas aplicáveis às entidades Cooperativas, a Lei do 
Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e instruções do BACEN, apresentadas conforme Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e sua 
emissão foi autorizada pela Diretoria Executiva em 16 de fevereiro de 2021.

Em função do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN, naquilo que não confrontar com as normas por 
ele já emitidas anteriormente. Os pronunciamentos contábeis já aprovados, por meio das Resoluções do CMN, foram aplicados integralmente na elaboração destas 
Demonstrações Financeiras.

2.1 MUDANÇAS NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS E DIVULGAÇÃO

a) Mudanças em vigor 

O Banco Central emitiu a Resolução 4.720 de 30 de maio de 2019 e Resolução n° 2, de 12 de agosto de 2020, as quais apresentam as premissas para elaboração das 
demonstrações financeiras obrigatórias e os procedimentos mínimos que devem ser levados na elaboração das demonstrações financeiras em 2020.

As principais alterações em decorrência destes normativos: i) no Balanço Patrimonial estão na disposição das contas que foram baseadas na liquidez e na exigibilida-
de; ii) na Demonstração de Sobras ou Perdas a alteração consiste na apresentação de todos os grupos contábeis relevantes para compreensão do seu desempenho no 
período; iii) divulgação da Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; e iv) os saldos do Balanço Patrimonial do período estão apresentados comparativamente 
com o final do exercício social imediatamente anterior e as demais demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos do exercício anterior.

b) Mudanças a serem aplicadas em períodos futuros 

Apresentamos abaixo um resumo sobre as novas normas que foram recentemente emitidas pelos órgãos reguladores, ainda a serem adotadas pela Cooperativa:
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•	 Resolução CMN 4.818, de 29 de maio de 2020. A norma consolida os critérios gerais para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas pelas instituições financeiras.

•	 A Resolução CMN 4.818/20 entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, exceto para o disposto no artigo 10, parágrafo único, que trata das demonstrações 
financeiras intermediárias consolidadas adotando o padrão contábil internacional, que somente produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo vedada 
sua aplicação antecipada.

•	 A Cooperativa iniciou a avaliação dos impactos da adoção dos novos normativos. Eventuais impactos decorrentes da conclusão da avaliação serão considerados até 
a data de vigência de cada normativo.

2.2 CONTINUIDADE DOS NEGóCIOS E EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 “NOVO CORONAVÍRUS” 

Tendo em vista o estado de calamidade decretado pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, onde foi necessário a adoção de protocolos de segurança visando o 
processo de contágio e por consequência promover a diminuição dos casos de COVID-19 apresentados, a Administração da COOPERATIVA avaliou a capacidade da 
instituição de continuar operando diante desse novo cenário. 

Nesse sentido, quando o poder público passou a fazer a classificação dos riscos e houve a decretação da fase alto risco, fase considerada muito crítica onde houve o 
fechamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, a COOPERATIVA cumpriu a determinação e adotou o sistema de atendimento Home Office, visando res-
guardar seus colaboradores, obtendo sucesso na implantação e na sua funcionalidade. 

No aspecto operacional envolvendo as operações de crédito, a COOPERATIVA procedeu com medidas visando atender os associados que tiveram o contrato de traba-
lho reduzido ou suspenso. Dessa forma, realizou refinanciamento, mantendo a taxa de juros pactuada no contrato inicial tendo o primeiro desconto previsto para 90 
(noventa) dias após efetivação do contrato.

Apesar das condições, a dificuldade encontrada foi na realização de novas adesões devido a impossibilidade de visitas presenciais nas unidades das empresas que 
compõe o Grupo.

Ademais a Diretoria segue acompanhando e verificando se os recursos disponíveis e o retorno das parcelas são suficientes para dar continuidade aos negócios da Ins-
tituição.
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3. Resumo das principais práticas contábeis 

a) Apuração do resultado

Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registrados de acordo com o regime de competência.

As receitas com prestação de serviços, típicas ao sistema financeiro, são reconhecidas quando da prestação de serviços ao associado ou a terceiros.

Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas operacionais, são proporcionalizados de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da 
receita bruta de ato não-cooperativo, quando não identificados com cada atividade.

b) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras faz-se necessário utilizar estimativas para determinar o valor de certos ativos, passivos e outras transações considerando 
a melhor informação disponível. Incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à vida útil dos bens do ativo imobilizado, 
provisões para causas judiciais, dentre outros. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Composto pelas disponibilidades, pela Centralização Financeira mantida na Central e por aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com risco insignifican-
te de mudança de valores e limites e, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias a contar da data de aquisição.

d) Títulos e valores mobiliários 

A carteira está composta por títulos de renda fixa e renda variável, os quais são apresentados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, 
ajustados aos respectivos valores de mercado, conforme aplicável.
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e) Operações de crédito

As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas por conta de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-
fixadas são registradas a valor presente, calculadas por critério “pro rata temporis”, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados.

f) Provisão para operações de crédito

Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a receber, levando-se em consideração a análise 
das operações em aberto, as garantias existentes, a experiência passada, a capacidade de pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos específicos apresen-
tados em cada operação, além da conjuntura econômica.

As Resoluções CMN nº 2.697/2000 e 2.682/1999 estabeleceram os critérios para classificação das operações de crédito definindo regras para constituição da provisão 
para operações de crédito, as quais estabelecem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).

g) Depósitos em garantia 

Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações em que figura como polo passivo. Por conta desses questiona-
mentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liqui-
dação do passivo.

h) Investimentos

Representados substancialmente por quotas na Federação Nacional das Cooperativas de Crédito - FNCC.

i) Imobilizado de Uso

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, edificações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e softwa-
res, são demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear para reduzir o custo de cada ativo 
a seus valores residuais de acordo com as taxas aplicáveis e levam em consideração a vida útil econômica dos bens.



69

j) Ativos contingentes

Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis 
sobre as quais não cabem mais recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável, 
quando aplicável, são apenas divulgados em notas explicativas às demonstrações contábeis.

k) Demais ativos e passivos

São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetá-
rias auferidas, até a data do balanço. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias incorridas.

l) Provisões

São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados, sendo provável que um recurso eco-
nômico seja requerido para saldar uma obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Provisões para demandas judiciais e Passivos contingentes

São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, gerando uma provável saída no futuro de recursos para liquidação das ações, e quando os montantes envolvidos forem mensurados com suficiente segu-
rança. As ações com chance de perda possível são apenas divulgadas em nota explicativa às demonstrações contábeis e as ações com chance remota de perda não 
são divulgadas.

n) Obrigações legais 

São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou outro instrumento fundamentado em lei, aos quais a Coope-
rativa tem por diretriz.
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o) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro tem incidência sobre os atos não cooperativos, situação prevista no caput do Art. 194 do Decreto 9.580/2018 
(RIR2018). Entretanto, o resultado apurado em operações realizadas com cooperados não tem incidência de tributação, sendo essa expressamente prevista no caput 
do art. 193 do mesmo Decreto.

q) Segregação em circulante e não circulante

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante, e os prazos superiores, no longo prazo (não circulante).

r) Valor recuperável de ativos – impairment 

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros va-
lores e bens, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que 
foram identificadas.

Em 31 de dezembro de 2020 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros. 

s) Eventos subsequentes 

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por:

•	 Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações contábeis; e

•	 Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações contábeis.

Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020. 
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4. Caixa e equivalente de caixa
O caixa e os equivalentes de caixa, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa, estão constituídos por:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Caixa e Depósitos Bancários 52.871,59 46.181,64

TOTAL 52.871,59 46.181,64

5. Títulos e valores mobiliários 
Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as aplicações em Títulos e Valores Mobiliários estavam assim compostas:

Descrição
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Cotas de Fundo de Investimento 13.745.655,77 - 19.590.977,88 -

Os Títulos de Renda Fixa referem-se, substancialmente a aplicações mantidas junto ao Banco Bradesco, em Fundo Soberano Simples denominados FIC TIT PUB RF REF 
DI e Bradesco H FIRT REEF DI LP TÍTULOS PUB.
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6. Operações de crédito

a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

Descrição
31/12/2020

31/12/2019
Circulante Não Circulante Total

Emp. e Títulos Descontados 20.270.217,83 28.302.958,01 48.573.175,84 36.505.439,34

Financiamentos 8.737,88 19.295,73 28.033,61 -

Total de Operações de Crédito

(-) Prov. para Oper. de Crédito (597.192,51) (359.152,24) (956.344,75) (813.952,35)

TOTAL 19.681.762,70 27.963.101,50 47.644.864,20 35.691.486,99

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999:

Nível / Percentual  
de Risco / Situação

Empréstimo / TD Financiamentos Total em 
31/12/2020

Provisões 
31/12/2020

Total em 
31/12/2019

Provisões 
31/12/2019

AA - Normal - - - - - -

A 0,5% Normal 47.017.594,05 28.033,61 47.045.627,66 (235.228,14) 35.166.541,09 (175.832,71)

B 1% Normal 29.692,29 - 29.629,29 (296,29) 28.274,03 (282,74)

B 1% Vencidas 64.917,28 - 64.917,28 (649,17) - -

C 3% Normal 52.215,57 - 52.215,57 (1.566,47) 137.322,04 (4.119,66)

C 3% Vencidas 254.764,22 - 254.764,22 (7.642,93) 158.520,44 (4.755,61)

D 10% Normal 81.224,42 - 81.224,42 (8.122,44) 129.382,65 (12.938,27)

D 10% Vencidas 172.148,86 - 172.148,86 (17.214,89) 86.591,19 (8.659,12)

E 30% Normal 75.588,65 - 75.588,65 (22.676,60) 61.556,61 (18.466,98)
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Nível / Percentual  
de Risco / Situação

Empréstimo / TD Financiamentos Total em 
31/12/2020

Provisões 
31/12/2020

Total em 
31/12/2019

Provisões 
31/12/2019

E 30% Vencidas 84.216,83 - 84.216,83 (25.265,65) 118.934,08 (35.680,22)

F 50% Normal 58.340,76 - 58.340,76 (29.170,38) 13.254,31 (6.627,16)

F 50% Vencidas 84.178,34 - 84.178,34 (42.089,17) 67.798,61 (33.899,31)

G 70% Normal 16.686,28 - 16.686,28 (11.680,40) 35.369,30 (24.758,51)

G 70% Vencidas 89.551,91 - 89.551,91 (62.686,34) 46.543,07 (32.580,15)

H 100% Normal 133.817,29 - 133.817,29 (133.817,29) 133.054,63 (133.054,63)

H 100% Vencidas 358.238,59 - 358.238,59 (358.238,59) 322.297,29 (322.297,29)

Total Normal 47.465.159,31 28.033,61 47.493.192,92 (442.558,01) 35.704.754,66 (376.080,65)
Total Vencidos 1.108.016,03 - 1.108.016,03 (513.786,74) 800.684,68 (437.871,70)
Total Geral 48.573.175,34 28.033,61 48.601.208,95 (956.344,75) 36.505.439,34 (813.952,35)
Provisões (956.344,75) (813.952,35)
Total Líquido 47.644.864,20 35.691.486,99

c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:

Descrição Até 90 De 91 até 360 Acima de 360 Total

Empréstimos 6.228.099,52 14.040.768,41 28.304.307,41 48.573.175,34

Financiamentos 2.265,90 6.471,98 19.295,73 28.033,61

TOTAL 6.230.365,42 14.047.240,39 28.323.603,14 48.601.208,95
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d) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Saldo no inicio do Período 829.294,60 632.567,55

Constituições/Reversões no Período 464.692,40 498.372,35

Transparência para Prejuízo (337.342,25) (301.645,30)

TOTAL 956.644,75 829.294,60

e) Concentração dos Principais Devedores:

Descrição 31/12/2020 % Carteira Total 31/12/2019 % Carteira Total

Maior Devedor 167.962,84 0,35% 96.183,88 0,26%

10 Maiores Devedores 881.673,11 1,81% 728.368,01 2,00%

50 Maiores Devedores 2.716.678,28 5,59% 2.295.140,84 6,29%

f) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Saldo no início do Período 1.811.887,15 1.966.154,35

Recuperação/Recebimento no Exercício  (211.799,21) (133.820,17)

Baixa de Valores Incobráveis (295.854,14) (322.092,33)

Transferência para Crédito em Liquidação 337.342,25 301.645,30

TOTAL 1.641.576,05 1.811.887,15
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7. Outros créditos

Valores referentes às importâncias devidas à Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, conforme demonstrado:

Descrição
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Diversos

Dev. por depósitos em garantia (a) 43.892,28 - 43.892,28 -

Imp. e contribuições a compensar (b) 8.078,03 - 2.469,35 -

Títulos e créditos a receber (c) - - 15.342,25 -

Devedores diversos – país (d) 3.539.084,96 - 3.539.108,51 -

(-) Provisões para outros créditos 

(-) Com características de concessão de crédito (e) - - (15.342,25) -

TOTAL 3.591.055,27 - 3.585.470,14 -
 

a) Referem-se a valores provisionados preventivamente como garantia da perda de recursos fiscais COFINS de acordo com a Lei 9.703/18, com alterações 
dadas pela Lei n° 12.099, de 27/11/2009, no valor de R$ 39.477,28 bem como Ações Judiciais Diversas no valor de R$ 4.415,00;

(b) Refere-se a valores apurados de IRPJ e CSLL a maior e recolhidos indevidamente e que serão compensados nos recolhimentos futuros; 

(c) Tratava-se de valores devidos por ex-associados da COOPERATIVA em 2020 que naquele exercício ainda não haviam sido recebidos na sua totalidade; 

(d) Em 31/12/2020 apresentava um montante discriminado da seguinte forma: Convênio R$ 4.307,40 e Empresa Desconto em Folha R$ 3.534.777,56.
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8. Outros valores e bens 
 Em 31/12/2020 encerrou com saldo de R$ 10.864,00 tendo em vista o pagamento antecipado de licenciamento de uso de software referente competência de janei-
ro/2021.

9. Investimentos
Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os investimentos estão compostos por Cotas de Capital mantido junto a Federação Nacional das Cooperativas 
de Crédito – FNCC por conta de sua filiação.

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Cotas de Capital - FNCC 12.638,49 12.299,31

 A variação do saldo entre os exercícios refere-se a remuneração do capital.

10. Imobilizado de uso
Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo 
prazo de vida útil estimado conforme abaixo:

Descrição Taxa Depreciação 31/12/2019 Aquisição Baixa 31/12/2020

Instalações 10% 78.629,76 - - 78.629,76

Móveis e equipamentos de Uso 10% 138.518,27 (57.652,98) 80.865,29

Sistema de Comunicação 20% 499,00 - (499,00) -

Sistema de Proc. de Dados 20% 143.360,46 31.254,13 (28.714,88) 145.899,71

Sistema de Transporte 20% 100.000,00 - - 100.000,00

(-) Total Depreciação Acumulada (268.014,65) 10.572,13 (257.442,52)

TOTAL 192.992,84 31.254,13 (76.294,73) 147.952,24
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 11. Outras Obrigações

Descrição
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Cobr. e Arrecad. de Tributos e Assemelhados - - 4.988,96 -

Sociais e Estatutárias 4.491.469,77 4.103.170,96 -

Fiscais e Previdenciárias 66.037,46 82.890,57 -

Diversas 435.685,18 39.477,28 472.333,65 39.477,28

TOTAL 4.993.192,41 39.477,28 4.663.384,14 39.477,28

11.1 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS

Descrição
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Juros sobre o Capital (a) - - 510,65 -

Resultado de Atos com Associados (b) 3.007.300,34 - 2.830.186,36 -

Resultado de Atos com não Associados (b) 740.491,83 - 681.456,17 -

Cotas de Capital a Pagar (c) 743.977,60 - 591.017,78 -

TOTAL 4.491.769,77 - 4.103.170,95 -

(a) Refere-se ao saldo remanescente da provisão líquida de juros capital calculados e incorporado ao capital do associado;
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(b) O FATES é destinado às atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa, sendo 
constituído pelo resultado dos atos não cooperativos e 5% das sobras líquidas do ato cooperativo, conforme determinação estatutária. A classificação 
desses valores em contas passivas segue determinação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. Atendendo à instru-
ção do BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/2006, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é registrado como exigibilidade, e 
utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/1971; e

(c) Refere-se às cotas de capital a devolver de associados desligados até 31/12/2020.

11.2 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

As obrigações fiscais e previdenciárias, classificadas no passivo na conta de Outras Obrigações estão assim compostas:

Descrição
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Impostos e Contr. s/ Lucros a Pagar - - 17.176.26 -

Impostos e Contr. s/ Serviços de Terceiros 3.284,12 - 4.518,68 -

Impostos e Contr. s/ Salários 62.749,22 - 57.283,19 -

Outros 4,12 - 3.912,44 -

TOTAL 66.037,46 - 82.890,57 -

11.3 DIVERSAS

Descrição
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Provisão para Pagamentos a Efetuar (a) 405.732,40 - 414.431,34 -

Provisão para Contingências (b) 12.928,58 39.477,28 - 39.477,28

Credores Diversos – País (c) 17.024,20 - 57.902,31 -

TOTAL 435.685,18 39.477,28 472.333,65 39.477,28
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(a) Referem-se à provisão para pagamento de despesas com pessoal compreendendo provisão de férias, provisão de participação nos resultados e en-
cargos sociais;

(b) Provisão para garantir ação judicial contestando a incidência de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS sobre resultado e receitas de atos não cooperativos; e 

(c) Em dezembro de 2020 apresentava um saldo de R$ 12.116,00 referente a valores a repassar de convênios para associados; R$ 84,00 referente Depó-
sito não identificado, R$ 497,60 de Fornecedores e R$ 4.326,60 Desconto em Folha à Creditar.

12. Patrimônio líquido

a) Capital Social

O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado por seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada coope-
rado tem direito em a um voto, independentemente do número de suas cotas-partes.

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Capital Social 51.249.864,51 47.495.150,80

Associados 12.909 13.498

b) Fundo de Reserva

Representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 10%, utilizada para reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas Atividades.

•	 Reserva de Contingência

A Cooperativa mantém Reserva de Contingência para segurança contra eventuais contingências cíveis, fiscais, trabalhistas assim como os custos judiciais encerrando 
o exercício de 2020 com saldo de R$ 929.648,89.
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•	 Reserva para Expansão

A Cooperativa mantém Reserva para Propaganda e Marketing visando processo de expansão s encerrando o exercício de 2020 com saldo de R$ 719.296,65.

c) Sobras Acumuladas

As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil e posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). 
Atendendo à instrução do BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/2006, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é registrado como exigibili-
dade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/1971.

d) Destinações estatutárias e legais

A sobra líquida do exercício terá a seguinte destinação:

Descrição 2020 2019

Sobras Brutas do exercício 6.564.669,57 7.141.291,35

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (25.301,00) (134.773,14)

Juros sobre o Capital Próprio (1.344.694,09) (2.583.049,31)

= Resultado do Ato Cooperativo 5.194.674,48 4.423.468,90

(-) Ato Não Cooperativo (59.035,66) (262.159,71)

(-) Reserva legal - 10% (513.563,88) (416.130,92)

(-) Fundo de assistência técnica, educacional e social - 5% (256.781,94) (208.065,46)

Sobra à disposição da Assembleia Geral 4.365.293,00 3.537.112,81
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13. Resultado de atos não cooperativos
O resultado de atos não cooperativos tem a seguinte composição:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 355.324,34 1.039.660,50

Outras Receitas 7,88 1.562,24

(-) COFINS – 4% (14.213,30) (41.648,92)

(-) PIS – 0,65% (2.309,67) (6.767,96)

(-) Despesas Totais Dedutíveis Apropriadas na Proporção das Receitas de Atos Não 
Cooperativos

(254.472,59) (595.873,01)

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 84.336,66 396.932,85
(-) IRPJ – 15% + Adicional 10% (12.650,50) (75.233,21)

(-) CSLL – 15% (12.650,50) (59.539,93)

Resultado de Atos Não Cooperativos (Lucro Líquido) 59.035,66 262.159,71

14. Provisão de Juros ao Capital
A Cooperativa pagou juros ao capital próprio visando remunerar o capital do associado. Os critérios para a provisão obedeceram à Lei Complementar 130, artigo 7º, 
de 17 de abril de 2009. A remuneração foi limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

No exercício de 2020, o montante da remuneração de juros ao capital social foi de R$ 1.344.694,09, limitado a taxa da variação da SELIC.
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15. Receitas de Intermediação financeira

Descrição 2º sem/20 31/12/2020 2º sem/19 31/12/2019

Rendas de Empréstimos 4.849.241,89 9.912.159,85 4.914.612,68 9.570.216,07

Rendas de Empréstimos – Juros de Mora 12.651,52 25.249,66 14.687,71 32.916,75

Recuperação de Empréstimos 117.013,43 211.799,21 52.785,78 133.820,17

TOTAL 4.978.906,84 10.149.208,72 4.981.614,34 9.739.333,00

Rendas de Aplicações em Fundos 117.416,00 355.324,34 486.340,74 1.039.660,50

Perdas do Período (47.982,84) (87.028,90) - -

TOTAL 69.433,16 268.295,44 486.340,74 1.039.660,50

16. Despesas de intermediação fInanceira

Descrição 2º sem/20 31/12/2020 2º sem/19 31/12/2019

Reversão de Provisão para Perdas 20.406.94 23.113,65 - 12.011,63

Rev. de Prov. p/ Outros Créditos - - 4.697,82 23.438,72

Provisões para Financiamentos - (171,73) (188.957,66) (416.207,13)

Provisões para Outros Créditos - - (400,96) (117.615,57)

TOTAL (296.730,13) 464.439,18 (184.660,80) (498.372,35)
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17. Despesas de pessoal

Descrição 2º sem/20 31/12/2020 2º sem/19 31/12/2019

Despesas de Pessoal - Benefícios 343.013,53 683.011,41 366.298,44 660.405,59

Despesas de Pessoal - Encargos Sociais 210.992,75 404.321,00 202.529,56 378.928,87

Despesas de Pessoal - Proventos 593.432,11 1.153.031,73 592.631,61 1.085.163,59

TOTAL 1.147.438,39 2.240.364,14 1.161.459,61 2.124.498,05

18. Outros Despesas Administrativos

Descrição 2º sem/20 31/12/2020 2º sem/19 31/12/2019

Despesas de Aluguéis 2.000,00 2.000,00 - -

Despesas de Comunicações 2.345,92 7.896,35 1.699,28 2.365,33

Postais 596,90 2.599,01 2.187,95 5.566,91

Internet - - 576,26 2.431,80

Mensagens Instantâneas 17.070,36 25.570,44 5.400,18 5.400,18

Reparos, Adap. e Conservações - - 3.190,00 3.190,00

Despesas de Material de Limpeza - 119,16 - -

Despesas Material de Expediente 1.528,62 4.363,31 5.928,79 10.527,15

Desenv. e Manut. de Sistema 75.306,00 136.038,00 75.514,00 132.526,00

Serviços Especializados 280,00 15.626,60 6.515,26 11.021,37
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Serviços Prestados - 46,12 - -

Aluguel de Equipamentos 1.081,11 2.265,18 1.172,46 2.363,19

Confraternizações 1.137,80 1.137,80 5.095,29 5.095,29

Brindes - 7.170,00 20.129,05 28.079,79

Propaganda e Marketing 46.874,54 46.874,54 - -

Pub. de Edital de Convocação - 9.872,00 - 4.936,00

Tarifas Bancárias Diversas 6.845,26 13.416,00 7.681,76 15.188,26

Taxas de Custódia /Custos CETIP - - 7.839,95 35.015,65

Portabilidade de Oper. de Crédito 53.975,02 72.233,40 - -

Serviços Contábeis 31.878,00 63.756,00 20.706,00 59.412,00

Consulta de Cadastro 12.756,30 23.403,88 10.987,65 21.619,76

Guarda de Documentos 3.677,89 7.749,28 3.994,03 6.866,22

Serviços Administrativos 112.580,90 213.067,97 114.848,10 190.476,26

Serviços de Aprendizes 4.073,44 22.708,23 24.148,54 36.452,11

Assessoria Técnica 40.659,96 61.559,92 19.422,48 31.810,46

Auditoria Externa - - - 13.103,51

Consultoria Jurídica 35.763,88 64.712,10 35.297,17 55.230,16

Auditoria Cooperativa 13.559,35 27.793,56 13.889,48 26.172,74

Auditoria Interna 13.144,32 26.288,64 14.298,63 27.040,35

Aud. Demonstrações Contábeis 14.465,25 27.793,56 - -

Auditoria das Demons. Financeiras - - 14.123,25 14.123,25

Combustíveis e Lubrificantes 532,35 2.105,39 3.850,56 6.925,15

Condução - - - 306,34

Seguros 2.165,98 3.248,98 2.091,80 3.256,05
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Impostos 1.722,27 3.444,45 1.793,50 3.587,02

Manutenção e Conservação - 1.096,70 - 300,00

Taxi 3.257,65 8.639,70 5.241,42 10.535,41

Pessoal Administrativo 356,90 6.174,87 20.544,10 30.054,05

Contribuição Cooperativista 48.898,57 97.797,07 42.685,34 85.370,66

Copa Cozinha - 798,47 2.753,23 4.506,13

Emolumentos Judiciais e Cartorários 12.834,00 18.038,99 12.891,57 22.902,99

Fretes e Carretos 1.350,00 1.350,00 - -

Gastos Diversos 1.295,39 8.112,81 3.964,86 5.449,65

Juros, Multas e Ajustes Monetários - 68,78 196,27 725,07

Alimentação/Lanches - - 1.286,64 4.220,77

Fundo de Assist. Social e Formação 1.920,00 1.920,00 2.592,00 2.592,00

Bens Duráveis de Pequeno Valor - - 247,00

Certificação Digital 2.254,28 2.300,33 3.274,50 3.274,50

Depreciação de Bens - - 25.189,03 54.543,53

Depreciação de Instalações 2.959,98 5.919,96 - -

Deprec. De Mov. e Equipamentos 16.515,92 30.899,94 - -

Depreciação de Veículos 10.000,02 20.000,04 - -

TOTAL 597.664,13 1.097.931,04 552.000,38 984.810,06
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19. Outras receitas operacionais

Descrição 2º sem/20 31/12/2020 2º sem/19 31/12/2019

Recuperação de Outras Despesas 13.148,50 45.349,15 9.217,99 15.277,74

Receitas Diversas 2.435,86 5.422,54 8.390,14 22.182,03

Receitas de Convênios - 493,30 - 18,01

Juros ao Capital da FNCC 339,18 339,18 660,35 1.357,31

Outras - 0,07 0,02 0,02

TOTAL 15.923,54 51.604,24 18.268,50 38.835,11

 

20. Outras despesas operacionais

Descrição 2º sem/20 31/12/2020 2º sem/19 31/12/2019

de Descontos Concedidos 24.718,77 30.383,45 881.77 4.876,60

Despesas de Convênios - 8,00 649,10 1.136,20

Diversas 0,01 0,01 - -

Outras 19.474,84 21.520,50 - 506,00

TOTAL 44.193,62 51.911,96 1.530,87 6.518,80
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 21. Resultado não operacional

Descrição 2º sem/20 31/12/2020 2º sem/19 31/12/2019

Outras - 7,88 1.562,24 1.562,24

(-) Perdas de Diversas (530,28) (530,28) (1.083,56) (1.083,56)

(-) Perdas Judiciais (2.918,85) (17.918,85) - -

Outras - - - (24,00)

Resultado Líquido (3.449,13) (18.441,25) 478,68 454,68

22. Partes Relacionadas
As partes relacionadas existentes são os Diretores, Conselheiros e Pessoas Chaves da Administração que são pessoas que têm autoridade e responsabilidade de 
planejar, dirigir e controlar as atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais pessoas.

Pessoas chave da administração são as que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da entidade, direta ou 
indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou outro dessa entidade).

As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribuições estabelecidas em regulamentação específica.

As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da cooperativa, e caracterizam-se basicamente por transações 
financeiras em regime normal de operações, com observância irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais como movimentação de contas 
correntes, aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.

As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são a consignação em folha e o capital do associado.

Montante das Operações de Crédito – Saldo Devedor em 31/12/2020 e 31/12/2019
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Descrição Valor em 31/12/2020 % em relação a 
Carteira Total Valor em 31/12/2019 % em relação a Carteira Total

Diretoria, Conselho de Administração e Fiscal 110.185,63 0,23% 55.233,11 0,15%

Pessoas Chaves da Administração (gerente, assessores) 110.011,87 0,23% 110.453,24 0,30%

Familiares - - - -

b) Montante das Operações de Crédito – Provisões para Risco em 31/12/2020 e 31/12/2019

Descrição Valor em 31/12/2020 % em relação a Carteira Total Valor em 31/12/2019 % em relação a Carteira Total

Diretoria, Conselho de Administração e Fiscal (550,93) 0,06% (276,17) 0,03%

Pessoas Chaves da Administração (gerente, 
assessores)

(550,06) 0,06%
(552,27)

0,07%

Familiares - - - -

c) Saldo de Cotas de Capital em 31/12/2020 e 31/12/2019

Descrição Valor em 31/12/2020 % em relação a Carteira Total Valor em 31/12/2019 % em relação a Carteira Total

Diretoria, Conselho de Administração e 
Fiscal 

174.283,19 0,34% 124.476,62 0,26%

Pessoas Chaves da Administração (gerente, 
assessores)

147.506,17 0,29% 112.926,81 0,24%

Familiares - - - -

O Conselho de Administração e Fiscal da Cooperativa não são remunerados para desempenhar suas atividades junto à Instituição. Cabe destacar que a Cooperativa 
efetua transações com as Empresas do Grupo relativo aos repasses de capital, empréstimos e liquidação de ex–associados e convênios, com descontos na folha de 
pagamento dos funcionários sem que as partes tenham vantagem financeiras.
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23. índice de Basileia
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter, permanentemente, o valor do Patrimônio de 
Referência (PR), apurado nos termos da Resolução CMN nº. 4.606, de 19/10/2017, compatível com os riscos de suas atividades, sendo apresentado abaixo cálculo dos 
limites:

Descrição 2020 2019

Patrimônio de Referência 60.172.931,87 54.416.547,38

Índice de Basileia 106,41% 103,47%

24. Estrutura Simplificada de Gerenciamento Contínuo de Riscos
Em atendimento a Resolução nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017 e conforme faculta a Resolução nº 4.606 de 19 de outubro de 2017 do Conselho Monetário 
Nacional, a Cooperativa instituiu a estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos capacitada para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, 
controlar e mitigar o risco operacional, o risco socio ambiental, o risco de crédito e os demais riscos relevantes ao qual a Instituição esteja exposta, incluindo o 
monitoramento dos níveis de capital e liquidez.

A Estrutura é formada pelo diretor responsável pelo gerenciamento contínuo de riscos, a equipe técnica por ele designada para seu assessoramento e pelas políticas 
e manuais inerentes a área.

São Paulo, SP 31 de dezembro de 2020.

Cesar Antonio Ortiz
Diretor Presidente e Responsável pela Área Contábil

Maria Silvana Breda dos Santos
Gerente

    Davi Bruske
    Contabilista/Contador
    CRC 1 ES 005393/O-9 “S” SP
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da CO-
OPERATIVA	DE	 ECONOMIA	 E	CRÉDITO	MÚTUO	DOS	
EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou 
perdas, de resultados abrangentes, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o se-
mestre e exercício findos nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira	da	COOPERATIVA	DE	ECONOMIA	E	CRÉDITO	MÚ-
TUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL 
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre 
e exercício findo nessa data, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil – BACEN.

Base para opinião sobre as 
demonstrações financeiras
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Cooperativa, de acordo com os princí-
pios	 éticos	 relevantes	 previstos	 no	 Código	 de	 Ética	
Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar a nossa opinião.
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Responsabilidades 
da administração e 
da governança pelas 
demonstrações financeiras
A administração da Cooperativa é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições fi-
nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Cooperativa continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das atividades.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das 
demonstrações fInanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referi-
das demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de au-
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ditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais.

•	 Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.

•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

•	 Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Cooperativa. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Cooperativa a 
não mais se manter em continuidade operacional.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
ficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.

PADRÃO AUDITORIA S.S.

CRC-2SP 016.650/0-7

O.C.B. nº 669

______________________________

yUKIO FUNADA

Contador CRC 1SP 043.351/O-8
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PARECER DO CONSELHO fISCAL

O Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Cré-
dito Mútuo dos Empregados do Grupo Femsa Brasil 
no desempenho de suas funções, de acordo com as 
normas vigentes do Banco Central do Brasil e toman-
do como base o artigo 50 do Estatuto Social, após 
examinar o Balanço Patrimonial apurado em 31 de 
dezembro de 2020, relatórios contábeis e respectivas 
notas explicativas, concluiu que as demonstrações 
contábeis refletem adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Cooperativa.

Diante do exposto, por unanimidade é favorável à 
aprovação das contas do exercício de 2020 e conside-
ra que estão em condições de serem apreciadas pela 
Assembleia Geral.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Discussão e deliberação de Reforma Estatutária propostas pelo Conselho de Administração para alteração dos seguintes: Art. 4º (caput e inciso II); Art.6º 
(caput); Art. 11 (alínea a); Art. 12 (caput); Art. 14 (caput e § único); Art. 15 (caput); Art. 16 (caput); Art. 22 (§ 6º e § 7º); Art. 35 (§ 4º); Art. 46 (§ 1º); 
Art.47 (§ 5º) e por determinação do BACEN conforme Ofício 12597/2020 alteração do Art. 55 (caput) com o objetivo de especificar os critérios a serem ob-
servados para designação do Ouvidor. 

Alteração Artigo 4º (caput)

Redação Atual:

Art. 4º - Podem associar-se à Cooperativa todos aqueles que, estando na plenitude de sua capacidade civil, concordem com o presente estatuto, preencham 
as condições nele estabelecidas e sejam empregados das empresas do Grupo FEMSA Brasil e da empresa NEUGEBAUER Alimentos S/A, bem como, suas 
filiais, coligadas e controladas sediadas no país, ressalvado o direito adquirido.

Redação Proposta: 

Art. 4º - Podem associar-se à Cooperativa todos aqueles que, estando na plenitude de sua capacidade civil, concordem com o presente estatuto, preencham 
as condições nele estabelecidas e sejam empregados das empresas do Grupo FEMSA Brasil bem como, suas filiais, coligadas e controladas sediadas no país, 
ressalvado o direito adquirido.

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração

A
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Alteração Artigo 4º (inciso II):

Redação Atual:

Inciso II – Poderão, ainda, associar-se ou continuar associado àqueles que se afastarem da empresa por motivo de aposentadoria, sendo-lhes vedado de 
continuarem como associados se voltarem a ter vínculo empregatício em outra empresa.

Redação Proposta:

Inciso II – Poderão, ainda, associar-se ou continuar associados àqueles que se afastarem da empresa por motivo de aposentadoria.  

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.

Exclusão Artigo 6º (caput):  

 
Redação Atual:

Art. 6º - Não poderão ingressar na Cooperativa e nem dela fazer parte às pessoas que exerçam qualquer atividade que contrarie ou colida com seus objetivos 
ou participem da administração ou do capital, com mais de 5% deste, de qualquer outra instituição financeira.

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.
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Alteração Artigo 11 (alínea a):

Redação Atual:

Alínea a - Venha a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa, ou participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou   
mais do capital   das   demais   instituições financeiras;

Redação Proposta:

Alínea a - Venha a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa.   

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.

Alteração Artigo 12 (caput):

Redação Atual:

Art.12 - A eliminação em virtude de infração legal ou estatutária será decidida em reunião do Conselho de Administração, e o que a ocasionou deverá 
constar de termo lavrado no Livro ou Ficha de Matrícula e assinado pelo Presidente.

Redação Proposta:

Art.12 - A eliminação em virtude de infração legal ou estatutária será decidida em reunião do Conselho de Administração, e o que a ocasionou deverá 
constar de termo lavrado no Livro ou Ficha de Matrícula.

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.
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Alteração Artigo 14 (caput):

Redação Atual:

Art. 14 - A devolução do capital ao associado demitido, eliminado ou excluído somente será feita após a aprovação, pela Assembleia Geral, do Balanço do 
semestre em que se deu o desligamento, podendo ser parcelada em até 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas.

 

Redação Proposta:

Art. 14 - A devolução do capital ao associado demitido, eliminado ou excluído será feita conforme Regimento Interno e Políticas vigentes na cooperativa 
podendo ser parcelada em até 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas. Os casos de eliminação deverão ser registrados em Ata do Conselho de 
Administração.

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.

Alteração Artigo 14 (§ único):

Redação Atual:

§ Único - No caso de associado excluído por perda de vínculo que lhe facultou associar-se, poderão a devolução do capital e o pagamento dos juros abonados 
ser feitos no ato, desde que não haja previsão de perdas no semestre, a juízo do Conselho de Administração.

Redação Proposta:

§ Único - No caso de associado excluído por perda de vínculo que lhe facultou associar-se, poderão a devolução do capital e o pagamento dos juros abonados 
ser feitos no ato, desde que não haja previsão de perdas no exercício, a juízo do Conselho de Administração.  

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.
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Alteração Artigo 15 (caput):

Redação Atual:

Art. 15 - O capital social é dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número 
de associados, e a quantidade de quotas-partes subscritas, não podendo ser  inferior  a  R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)  e  o  Patrimônio  
de  Referência  não  será  inferior  a  R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), respeitados os limites operacionais exigidos pelo Banco Central do Brasil e 
Conselho Monetário Nacional.

 

Redação Proposta:

Art. 15 - O capital social é dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, e ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número 
de associados, não podendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o Patrimônio de Referência não será inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
respeitados os limites operacionais exigidos pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional.

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.

Alteração Artigo 16 (caput):

Redação Atual:

Art. 16 - O capital mínimo de cada associado será equivalente a 215 (duzentas e quinze) quotas-partes, perfazendo R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) e será 
sempre realizado em moeda corrente nacionais sendo as quotas de subscrição inicial e a dos aumentos, realizadas 50% (Cinquenta por cento) no mínimo, 
no ato, e as restantes em até um ano. 

 

Redação Proposta:

Art. 16 - O capital mínimo de cada associado será equivalente a 20 (vinte) quotas-partes, perfazendo R$ 20,00 (vinte reais) e será sempre realizado em moeda 
corrente nacional.

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.
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Alteração Artigo 22 (§ 6º):

Redação Atual:

§ 6º - Para capitalização, manutenção e constante incremento da capacidade de mútuo da cooperativa: cada associado depositará ou será descontado 
diretamente em folha de pagamento, no mínimo R$ 10,00 (dez reais), observando o regimento interno e políticas da cooperativa.

 

Redação Proposta:

§ 6º - Para capitalização, manutenção e constante incremento da capacidade de mútuo da cooperativa cada associado depositará ou será descontado 
mensalmente em folha de pagamento, no mínimo R$ 20,00 (vinte reais) ou 2% do Salário Mínimo Federal vigente (dos dois o maior) a partir momento 
de sua admissão na cooperativa, observando o regimento interno e políticas da cooperativa 

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.

Inclusão Artigo 22 (§ 7º):

Redação Proposta:

§ 7º -  a capitalização mensal de que trata o parágrafo 6º do Artigo 22, poderá ser suspensa no período em que o cooperado estiver afastado de suas funções.

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.
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Inclusão Artigo 35 (§ 4º):

Redação Proposta:

§ 4º - Os membros do Conselho de Administração não poderão participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de empresas 
de fomento mercantil ou de outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção de 
cooperativa de crédito.   

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração

Inclusão Artigo 46 (§ 1º):

Redação Proposta:

§ 1º - o gerente não poderá participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de empresas de fomento mercantil ou de outras 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção de cooperativa de crédito

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.

Inclusão Artigo 47 (§ 5º):

Redação Proposta:

§ 5º -  os membros do Conselho Fiscal não poderão participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de empresas de 
fomento mercantil ou de outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção de 
cooperativa de crédito; 

Motivo: Por recomendação do Conselho de Administração.
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Alteração Artigo 55 (caput):

Redação Atual: 

Art. 55 - O ouvidor será designado e destituído pelo órgão de Administração da Cooperativa e terá o prazo de mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser 
utilizado o compartilhamento de ouvidoria através de cooperativas centrais ou federações.  

 

Redação Proposta:

Art. 55 - O ouvidor, que será designado e destituído pelo órgão de Administração da Cooperativa ou pela Central ou Federação ao qual for filiada, 
para assumir suas funções deve possuir comprovação de certificação por entidade de reconhecida capacidade técnica, e terá o prazo de mandato de 48 
(quarenta e oito) meses, podendo ser renovado desde que o ouvidor passe por processo de capacitação periódica.  

Motivo: Por determinação do Banco Central conforme Ofício 12597/2020.

Alteração da resolução na Política de Sucessão

Redação Atual: Resolução 4.538 de 24/11/2016 do Banco Central do Brasil.

Redação Proposta:  Resolução 4.878 de 23/12/2020 do Banco Central do Brasil.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.

Alteração da Política de Sucessão, Regulamento de Auditoria Interna e Política de Conformidade.

POLITICA DE SUCESSÃO:

B
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Alteração do item Capacitação e treinamento da Política de Sucessão

Redação Atual:

Os membros de órgãos estatutários, além da formação e capacitação, definida nesta política devem realizar antecipadamente a posse ou pelo menos em 
até 12 meses após assumir o cargo pelo menos um curso ou treinamento, patrocinado ou ministrado pela Cooperativa, que também poderá ser realizado 
internamente ou externamente (por terceiros contratados), durante o seu mandato.

Redação proposta:

Os membros de órgãos estatutários, além da formação e capacitação, definida nesta política devem realizar antecipadamente a posse ou durante o seu 
mandato ao menos um curso ou treinamento, patrocinado ou ministrado internamente ou externamente ou ainda ministrado através de material 
didático disponibilizado pela Cooperativa.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.

Alteração da resolução do Regulamento de Auditoria Interna:

Redação atual: Resolução 4.588 de 29/06/2017.

Redação Proposta: Resolução 4.879 de 23/12/2020.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.

REGULAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
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Alteração de subordinação e comunicação dos Resultados:

Redação atual:

A auditoria interna deve se reportar diretamente ao Chefe da Auditoria Interna da COOPERFEMSA, que no caso será preferencialmente o seu 
Diretor Presidente. A nomeação, a designação, a exoneração ou a dispensa do chefe da atividade de auditoria interna deve ser aprovada pela Diretoria e 
comunicada ao Banco Central do Brasil.

Redação proposta:

A auditoria interna que no caso da COOPERFEMSA será obrigatoriamente terceirizada deve se reportar diretamente ao Conselho de Administração. 
A nomeação, a designação, a exoneração ou a dispensa do chefe da atividade de auditoria interna deve ser aprovada pelo Conselho de Administração e 
comunicada ao Banco Central do Brasil.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.

Alteração da denominação Chefe de Auditoria Interna:

Redação atual:

O chefe de auditoria interna, que será um dos diretores da Cooperativa, terá as seguintes atribuições:

Redação proposta:

O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições:

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.
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Alteração do item I, que trata das atribuições dos membros da equipe e do Chefe da Auditoria Interna:

Redação atual:

I - Atuar com independência, autonomia, imparcialidade, zelo, integridade e ética profissional.

Redação proposta:

I - Atuar com independência, autonomia, imparcialidade, zelo, integridade e ética profissional e manter sigilo em relação a toda a informação a que 
tenham acesso.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.

Inclusão no título Objetivo e Escopo:

Redação proposta:

xI - Cumprimento da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.
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POLíTICA DE CONfORMIDADE (COMPLIANCE):

Inclusão no título OBJETIVO E ESCOPO:

Redação Proposta:

As listas de verificações devem ser constantemente atualizadas de acordo com a necessidade e aprovadas pelo conselho de administração.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.

Alteração no título Responsabilidade e Estrutura

Redação Atual:

Os trabalhos de conformidade devem ser reportados sistemática e tempestivamente ao Conselho de administração e uma vez ao ano, em janeiro, deve-se 
elaborar um relatório contendo o sumário dos resultados das atividades devendo ser apresentado e aprovado.

Redação Proposta:

Os trabalhos de conformidade devem ser reportados sistemática e tempestivamente ao Conselho de Administração e uma vez ao ano, em janeiro, deve-se elaborar 
um relatório contendo o sumário dos resultados das atividades devendo ser apresentado e aprovado. Como o risco de conformidade faz parte integrante da 
estrutura de gerenciamento de riscos da Cooperativa, o relatório anual pode ser formalizado em conjunto com o relatório anual de riscos.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.
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Inclusão no título RESPONSABILIDADE E ESTRUTURA:

Redação Proposta:

•	 O plano de ação para regularização dos apontamentos das auditorias e do Banco Central do Brasil será analisado e aprovado pelo Conselho de 
Administração, e encaminhado para ciência do Conselho Fiscal;

•	 A Auditoria Interna realizada por empresa independente deverá incluir em seu plano anual a verificação dos apontamentos efetuados pelas auditorias;

•	 No seu relatório anual deverá conter obrigatoriamente os planos de regularização e cumprimento dos prazos dos apontamentos informados na 
conformidade.

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração

Inclusão de novo título:

Redação Proposta:

SISTEMA DE REGISTRO DE CONFORMIDADE:

No sistema de conformidade são registrados os apontamentos das auditorias e Banco Central do Brasil, as listas de verificações e outros meios para controle 
de conformidade ou risco de não conformidade

O controle de conformidade será acompanhado e apresentado mensalmente ao Conselhos de Administração e Fiscal;

Motivo: por recomendação do Conselho de Administração.
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PLANILHA DE CONfORMIDADE (COMPLIANCE):

Evento Descrição da área Data Evento Descrição do 
EVENTO

Data 
Limite Para 

Providências
Descrição STATUS

Observações e Data 
Última Atualização 

do EVENTO

Data 
Regularização 

(Somente 
para STATUS 

SOLUCIONADO)

Dias 
Passados 

Evento

Dias Para 
o Prazo 

Providências

Dias 
Passados até 

Regularização

Classificação 
dos Eventos

Evento 
Correspondente

C274 BACEN 13/11/2020

Apontamento Banco 
Central: Ausência 
de divulgação ao 
público da política 
de segurança 
cibernética.

13/12/2020 SOLUCIONADO

Será elaborado 
um resumo 
contendo as linhas 
gerais da política 
de segurança 
cibernética para 
divulgação.

11/12/2020  SOLUCIONADO 
em 28 Dias 28 NÃO SE APLICA

Auditoria Interna ABERTO    REINCIDENTES

LEIS PENDENTE 
APROVAçÃO    SEMELHANTES

NORMAS INTERNAS GERÊNCIA    FMR

GIR COLABORADORES     

PRODAF TERCEIROS     

TI      

Conselho de 
Administração      

Auditoria das 
Demonstrações 
Financeiras

     

Auditoria 
Cooperativa      
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aprovação de Contas – Exercício 2020

Eleição dos Membros para o Conselho Fiscal.

Assuntos de Interesse Geral.

Destinação das Sobras Líquidas Base 2020

Aplicação Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. FATES

Recomendação do Conselho de Administração

O plano de aplicação dos recursos do FATES permaneça à disposição do Conselho de Administração para utilização no decorrer do exercício de acordo com 
as necessidades da cooperativa.

Posse

Os eleitos serão empossados nos cargos somente após a homologação do Banco Central 
do Brasil.

Mandato

O mandato é de 2 (dois) anos, até a posse dos eleitos na Assembleia Geral de 2023, 
estendendo-se até a homologação do Banco Central.

          Gerson de Andrade

          José Roberto de Luna

           Marcelo Andretto

          Juliane Caligiuri Fernandes Brandão 

          Vanderson Soares da Silva

          Rildo Martins da Silva

A
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