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O Relatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital 
do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) está disponível no 

endereço www.sicoob.com.br. 
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Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Capital do Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob 

Ano 2018 

1. A estrutura de gerenciamento de capital da COOPERATIVA DE ECONOMIA E 
CRÉDITO MÚTUO DO FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO ZERBINI-COOPINCOR 
objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco de 
insuficiência de capital para fazer face aos riscos em que a entidade está exposta, 
por meio das boas práticas de gestão de capital, na forma instruída na Resolução 
CMN 3.988/2011. 

2. Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, COOPERATIVA 
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO 
ZERBINI-COOPINCOR aderiu à estrutura única de gerenciamento de capital do 
Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. 
(Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no 
sítio www.sicoob.com.br. 

3. O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de 
monitoramento do capital, e é realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo 
de: 

a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades 
do Sicoob estão sujeitas; 

b)  planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos das entidades do Sicoob; 

c) adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente 
de possíveis mudanças nas condições de mercado. 

4. Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em 
condições extremas de mercado, com a consequente avaliação de seus impactos 
no capital das entidades do Sicoob. 

 


