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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

Título 1 - Apresentação 

1. O Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito tem por 
finalidade complementar a Política Institucional de Risco de Crédito e estabelecer 
padrões para a instrumentalização do gerenciamento do risco de crédito pelas 
entidades do Sicoob. 

2. Este manual é elaborado por proposta da Superintendência de Gestão de Riscos 
(Suris) do Bancoob, entidade definida como a responsável pela estrutura de 
gerenciamento centralizado do risco de crédito do Sicoob e publicado pela Área de 
Normas do Sicoob Confederação, o que não desobriga as demais entidades do 
sistema Sicoob da responsabilidade pela gestão específica do seu risco de crédito.  

3. O processo de gestão centralizada de risco de crédito é realizado a partir de 
funcionalidades disponibilizadas no Sisbr, por meio da Plataforma de Risco de Crédito 
(PRC). 

4. A reprodução parcial ou total deste manual somente será permitida às entidades do 
Sicoob, desde que em ambiente seguro e de acesso restrito aos empregados e 
dirigentes dessas entidades. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 1 - Considerações gerais 

1. A regulamentação aplicável em vigor determina que as instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar estrutura de 
gerenciamento do risco de crédito compatível com a natureza das operações e com o 
risco de crédito. 

2. A estrutura de gerenciamento de risco de crédito apresentada neste capítulo possui 
caráter abrangente e está constituída pelos seguintes componentes: 

a) estrutura organizacional; 

b) estrutura normativa; 

c) modelos de classificação de risco de tomadores; 

d) modelos de classificação de risco de operações; 

e) limites globais; 

f) limites individuais; 

g) sistemas computacionais; 

h) conformidade; 

i) validação; 

j) acompanhamento. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 2 - Estrutura organizacional 

1. O órgão responsável pela aprovação da criação e das revisões da estrutura 
organizacional relacionada à gestão centralizada do risco de crédito das cooperativas 
é o Conselho de Administração do Sicoob Confederação. A estrutura organizacional 
envolvida na gestão sistêmica do risco de crédito é: 

a) Área de Gestão Centralizada de Risco de Crédito: localizada no Bancoob, 
elabora estudos relacionados à gestão do risco de crédito das cooperativas e do 
Banco e envia aos órgãos de governança do Sicoob Confederação e do 
Bancoob;  

b) Área de Crédito do Bancoob: responsável pela gestão do processo de crédito 
das cooperativas; 

c) Área de Tecnologia do Sicoob Confederação: responsável pelos sistemas 
informatizados subjacentes ao processo de crédito e de gestão de risco de 
crédito; 

d) Comitê de Gestão Corporativa do Sicoob Confederação: analisa e manifesta-se 
sobre as questões ligadas ao processo de crédito e sobre as questões da Política 
Institucional de Risco de Crédito que lhe forem encaminhadas pela área de 
gestão centralizada de risco de crédito;  

e) Conselho de Administração do Sicoob Confederação: decide sobre questões 
estratégicas relacionadas à gestão do risco de crédito das cooperativas do 
Sicoob. 

2. A estrutura organizacional envolvida no processo de acompanhamento do risco de 
crédito no âmbito das cooperativas é a seguinte: 

a) Área de crédito das cooperativas centrais: acessa informações de sistemas 
corporativos, elabora análises mais detalhadas das carteiras das associadas e 
atende aos questionamentos da área de gestão centralizada de risco de crédito 
e às decisões do Conselho Administração do Sicoob Confederação; 

b) Diretoria Executiva das cooperativas centrais: avalia e manifesta-se sobre 
informações e análises recebidas da área de crédito das cooperativas centrais; 

c) Conselho de Administração (ou em sua ausência, Diretoria) das cooperativas 
centrais: avalia as informações e análises recebidas e decide, inclusive em 
relação às cooperativas associadas, sobre propostas de ações corretivas e 
preventivas, de adoção de mecanismos de mitigação ou de planos de 
contingência envolvendo o risco de crédito; 

d) Área de Crédito das cooperativas singulares: acessa informações de sistemas 
corporativos e elabora análises, atende à solicitação de informações e às 
decisões da cooperativa central a que estiver associada; 
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Título 2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 2 - Estrutura organizacional 

e) Diretoria Executiva das cooperativas singulares: avalia e manifesta-se sobre as 
informações e análises recebidas da área de crédito; 

f) Conselho de Administração (ou em sua ausência, Diretoria) das cooperativas 
singulares: avalia as informações e análises recebidas e decide sobre  propostas 
de ações corretivas e preventivas, de adoção de mecanismos de mitigação ou 
de planos de contingência envolvendo o risco de crédito. 

3. A estrutura organizacional envolvida com o processo decisório de análise de risco de 
tomadores e de operações e com o estabelecimento de limites de crédito é a seguinte: 

a) área comercial da cooperativa: origina as propostas de limites e operações, 
coleta documentos e informações e negocia as condições com os tomadores; 

b) área de crédito da cooperativa: efetua a análise técnica das propostas e emite 
parecer; 

c) comitê de crédito na cooperativa (de nível gerencial até a alta administração): 
decide sobre as propostas apresentadas. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 3 - Estrutura normativa 

1. Os normativos envolvendo o risco de crédito incluem, na forma definida no Manual de 
Instruções Gerais (MIG) – Normatização, os seguintes instrumentos de regulação: 

a) Política Institucional de Risco de Crédito; 

b) Política Institucional de Cadastro; 

c) Manuais de Instruções Gerais (MIG); 

d) Manuais de Produtos e Serviços (MPS); 

e) Manuais de Procedimentos Internos (MPI); 

f) Regulamentos. 

2. A proposição de normativos é de competência das áreas gestoras dos processos, 
conforme definido a seguir: 

a) Área de Gestão Centralizada de Risco de Crédito: política institucional de risco 
de crédito e normativos relativos à modelagem de risco de clientes/operações, 
aos limites globais e individuais, à avaliação de risco de produtos e ao 
acompanhamento do crédito; 

b) Área de Crédito do Bancoob: normativos envolvendo as demais etapas do 
processo de crédito nas cooperativas; 

c) Área Comercial do Bancoob: normativos envolvendo os produtos de crédito 
consumidos pelas cooperativas, observada a análise de risco efetuada pela área 
de gestão centralizada de risco de crédito. 

3. A proposição de normativos pelas áreas gestoras decorre, dentre outros, de 
alterações no ambiente normativo/regulatório, de fatos relevantes, de sugestões de 
qualquer entidade do Sicoob ou da identificação de oportunidades de melhoria. 

4. A padronização e a consolidação das normas relativas à gestão do risco de crédito 
das cooperativas, submetidas à aprovação das instâncias decisórias, são efetuadas 
pela Área de Normas do Sicoob Confederação. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 4 - Modelos de classificação de risco de tomadores 

1. Os modelos de classificação de risco de tomadores possuem a finalidade de estimar 
a Probabilidade de Descumprimento (PD) e, em combinação com os demais 
componentes de risco, estimar as perdas da carteira de crédito. 

2. Esses modelos estão subdivididos em classes (Pessoa Física, Pessoa Jurídica e 
Instituição Financeira) detalhados na Seção 4 do Capítulo 2. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 5 - Modelos de classificação de risco de operações 

1. Os modelos de avaliação de risco de operações possuem a finalidade de estimar as 
Perdas Esperadas (PE), a partir da combinação do risco do tomador (PD – 
Probabilidade de Descumprimento) com o componente de risco Perda Dado o 
Descumprimento (LGD), que é definido em função das garantias vinculadas. 

2. São estabelecidos percentuais distintos para as seguintes garantias:  

a) acordos de compensação; 

b) caução de títulos e cessão de direitos creditórios (aplicações financeiras); 

c) interveniência (Banco); 

d) interveniência (cooperativa central); 

e) interveniência (cooperativa singular); 

f) vinculação de aplicações financeiras; 

g) caução de títulos e cessão de direitos creditórios (duplicatas, cheques entre 
outros); 

h) consignação em folha de pagamento; 

i) operações garantidas pelo governo ou por outras entidades; 

j) alienação fiduciária de veículos; 

k) hipoteca primeiro grau; 

l) hipoteca outros graus; 

m) alienação fiduciária/penhor de outros bens; 

n) penhor (produtos agropecuários sem warrant); 

o) penhor (produtos agropecuários com warrant); 

p) aval ou fiança de terceiros; 

q) bens arrendados; 

r) outras garantias não fidejussórias; 

s) seguros e assemelhados; 

t) coobrigações; 

u) alienação de imóveis; 

v) sem garantia. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 6 - Limites globais 

1. Limites globais são aqueles relacionados a quaisquer tipos de agrupamento da 
carteira, tais como setores econômicos, produtos, culturas financiadas, garantias, etc. 

2. Quando julgado aplicável e necessário, por proposição da área de gestão centralizada 
de risco de crédito, o estabelecimento de qualquer tipo de limite global é avaliado pela 
administração da entidade operadora.  

3. O acompanhamento dos limites globais estabelecidos é efetuado em conjunto com os 
demais acompanhamentos periódicos do crédito. 

4. Os limites de diversificação estabelecidos na regulamentação (por tomador/grupo de 
tomadores) também são objeto de acompanhamento periódico. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 7 - Limites individuais 

1. Na avaliação de risco dos tomadores, é estabelecido o limite de crédito específico, 
com definição de portfólios. Uma vez estabelecidos os limites e não tendo nenhuma 
contraindicação prevista na linha/produto de crédito, a cooperativa fica habilitada para 
o deferimento das operações. 

2. A aprovação dos limites de crédito se dá de forma colegiada com a participação de 
gestores nos Comitês de Crédito, não participantes do processo inicial de negociações 
das operações com os tomadores.  

3. Os sistemas operacionais de crédito são adaptados para efetuar o controle das 
margens existentes, de forma a evitar extrapolações. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 8 - Sistemas computacionais 

1. A Plataforma de Risco de Crédito (PRC) é o sistema destinado à informatização dos 
processos de gestão centralizada do risco de crédito. 

2. A PRC está disponibilizada no ambiente Sisbr e é composta por 3 (três) sistemas que 
atuam de forma integrada na gestão do risco de crédito da seguinte forma: 

a) Cálculo de Risco e Limites (CRL): calcula e monitora o risco dos tomadores por 
meio de informações cadastrais e financeiras, disponíveis no modelo de dados 
corporativo do Sicoob, e a partir de informações complementares provenientes 
de questionários disponíveis no Sisbr, com a finalidade de avaliação da nota de 
risco do tomador e atribuição dos respectivos limites portfolizados; 

b) Controle de Limites Sicoob (CLS): controla a utilização dos limites portfolizados 
aprovados para os tomadores classificados no sistema CRL;  

c) Classificação de Operações (COP):   

c.1) atribui nota de risco às operações na concessão do crédito;  

c.2) na reanálise da operação, na alteração de garantias e/ou alteração do risco do 
tomador é realizada a reavaliação da nota de risco da operação;  

c.3) reclassifica as operações de crédito no fechamento mensal;  

c.4) calcula a provisão conforme nota de risco da operação;  

c.5) realiza o arrasto de operações quando uma operação estiver em atraso. 

2. O desenvolvimento de implementações e melhorias é efetuado por demanda dos 
gestores, a partir da proposição dos usuários e da identificação de necessidades e 
definição de prioridades. 

3. É admitida a utilização de sistemas fornecidos por terceiros, desde que, previamente 
avaliados pelo gestor centralizado de risco de crédito e pela Área de Tecnologia da 
Informação do Sicoob Confederação.  

4. As cooperativas singulares ao aderirem à PRC, automaticamente, passam a ter a 
gestão de risco de crédito segundo as regras estabelecidas neste manual. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 9 - Conformidade 

1. O processo de aprovação de limites de crédito, de classificação de risco de tomadores 
e de operações, de contratação e de condução de operações conta com sistemática 
de avaliação por parte das auditorias, por parte das centrais ou do Sicoob 
Confederação. 

2. Os resultados em relação ao risco de crédito são periodicamente analisados pela área 
de gestão centralizada de risco de crédito, que avalia e propõe, quando necessário, 
aperfeiçoamentos nas regras, normas internas ou metodologias de apuração do risco 
de crédito.  
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 10 - Validação 

1. Os sistemas, modelos e procedimentos, antes de serem utilizados, deverão passar 
por processo de validação que envolve: 

a) homologação, pelo gestor específico, das funcionalidades dos sistemas 
computacionais; 

b) homologação dos normativos, procedimentos e modelos propostos pela Área 
Controles Internos do Sicoob Confederação. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 1 - Estrutura de gerenciamento do risco de crédito  
Seção 11 - Acompanhamento 

1. O acompanhamento do crédito é realizado por meio da disponibilização de 
informações periódicas, da seguinte forma: 

a) via sistema: diretamente às entidades operadoras, para consumo, avaliação e 
tomada de decisão; 

b) via relatórios: emitidos pela área de gestão centralizada de risco de crédito 
diretamente para cooperativas centrais e singulares, e para os órgãos de direção 
do Bancoob e do Sicoob Confederação. 

2. As informações enviadas aos órgãos de administração do Bancoob e do Sicoob 
Confederação, quando necessário, serão acompanhadas de proposições de ações 
preventivas e/ou corretivas da área de gestão centralizada de risco de crédito. 

3. As decisões emanadas dos órgãos de administração do Bancoob e do Sicoob 
Confederação são encaminhadas às cooperativas centrais para avaliação, decisão e 
repasse às respectivas cooperativas singulares, as quais cabem, por meio dos 
respectivos Conselhos de Administração (ou na ausência deste, Diretoria), com 
trânsito pela Diretoria Executiva, avaliar e decidir sobre as implementações. 

4. O acompanhamento da efetivação dessas decisões é de responsabilidade da Área de 
Controles Internos do Sicoob Confederação. 

5. Cada entidade do Sicoob deve promover análises periódicas independentes e, 
quando necessário, igualmente decidir e implementar ações preventivas e corretivas. 

6. Os sistemas, os modelos e procedimentos serão avaliados, anualmente, pela 
Auditoria Interna e os resultados poderão ser utilizados para corrigir, adaptar, 
promover melhorias ou reformulações. 

7. A avaliação dos modelos de risco de crédito devem ser monitorados a partir da 
aplicação de backtesting com finalidade de verificar seu nível de acerto e, caso 
necessário, realizar sua recalibragem. 

8. Quando necessário deverão ser adotados mecanismos de mitigação de risco de 
crédito, com vistas a proteger a qualidade da carteira envolvendo entre outros: 

a) limitação de contratações a tomadores de pior risco; 

b) exigência de vinculação de garantias adicionais; 

c) proteção por meio da contratação de seguros; 

d) transferência de riscos por intermédio de operações de derivativos; 

e) vedação a novas contratações; 
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f) desfazimento da carteira por meio de transferência e/ou de venda. 

9. A adoção de mecanismos de mitigação poderá decorrer de eventos associados ao 
risco econômico-financeiro do tomador, por sugestão das próprias entidades gestoras 
ou pela área de gestão centralizada de risco de crédito. 
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1. A contratação e manutenção de operações são compostas pela análise de risco do 
tomador, atribuição de limites de créditos, definição de garantias, classificação de risco 
da operação e monitoramento realizados no âmbito de cada entidade do Sicoob. 

2. Caberá às cooperativas singulares, centrais e Bancoob: 

a) efetuar análise e classificação de risco do tomador; 

b) atribuir o limite de crédito; 

c) definir e reavaliar a suficiência de garantias; 

d) classificar o risco da operação; 

e) monitorar o risco do tomador. 

3. No sistema Cálculo de Riscos e Limites (CRL), estão disponíveis as funcionalidades 
descritas nas alíneas a, b, c e e no sistema Classificação de Operações (COP) a 
funcionalidade descrita na alínea d do item anterior, ambos sistemas compõem a 
Plataforma de Risco de Crédito do Sisbr 2.0. 

4. O quadro a seguir apresenta a relação dos modelos disponíveis para cooperativas 
singulares, centrais e Bancoob, para efeito da aplicação da metodologia específica de 
análise e classificação de risco, e sua atribuição de limite de crédito: 
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Modelo Data de ativação da 
última versão 
disponibilizada 

Versão 
Classe Subclasse 

Pessoa física 

Assalariada 1º/4/2014 1.1 

Autônoma 3/4/2014 1.1 

Cartão de Crédito e Cheque Especial 2/6/2014 1.0 

Produtor Rural Menor 26/3/2014 1.1 

Produtor Rural Maior 26/3/2014 1.1 

Profissional Liberal 19/5/2014 1.0 

Pessoa jurídica 

Faturamento Menor 26/3/2014 1.1 

Faturamento Maior 26/3/2014 1.1 

Microempresa e MEI 6/6/2014 1.0 

Recém-constituída 26/3/2014 1.1 

Produtor Rural Faturamento Menor 26/3/2014 1.1 

Produtor Rural Faturamento Maior 1º/4/2014 1.1 

Instituição financeira 
Cooperativas centrais 4/8/2014 1.0 

Cooperativas singulares(*) 12/1/2017 1.1 

(*) a subclasse cooperativa singular é discriminada no sistema CRL da seguinte forma: operações com o 
Bancoob e operações com a cooperativa central.  

5. Os modelos de classificação de risco, limites, sistemas e normativos são propostos 
pela área responsável pelo gerenciamento centralizado de risco de crédito do Sicoob 
e aprovados pelas instâncias descritas na estrutura de gerenciamento de risco de 
crédito, conforme Seção 2, do Capítulo 1, do Título 2 deste Manual. 

6. A área de gestão centralizada de risco de crédito avaliará, periodicamente, os modelos 
de risco, sistemas e normativos de forma a garantir a consistência. A avaliação dos 
modelos decorre de recalibragens e monitoramento. 

7. As regras, os critérios, as variáveis e os pesos utilizados nos modelos de classificação 
de risco de crédito estão sob guarda da área de gestão centralizada de risco de 
crédito, a qual zelará pelo sigilo, com finalidade de evitar utilização inapropriada das 
informações. 

8. Os modelos de classificação de risco de crédito consideram informações cadastrais, 
financeiras e/ou comportamentais, avaliações qualitativas de analistas, especialistas 
e gestores, dados de fontes externas e outras fontes de informações que poderão 
contribuir para a escoragem dos modelos. A classificação e acompanhamento do 
tomador serão efetuados pelo CRL. 
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9. O módulo CRL possui funcionalidades parametrizáveis para disponibilização dos 
modelos e respectivos limites, mantidos pela área de gestão centralizada de risco de 
crédito. 

10. O módulo CRL efetua críticas dos dados obrigatórios ao cálculo do modelo e o 
processo será interrompido no caso de inconsistências/ausências de informações, até 
que sejam realizadas as correções. 

11. O analista de crédito da entidade é responsável pela aplicação do modelo que mais 
se adeque ao perfil econômico-financeiro do tomador, em concordância com a 
necessidade de negócio e as características apresentadas dos portfólios disponíveis. 

12. De forma geral, para cada tomador, haverá somente uma classificação de risco 
vigente na entidade, com validade, em geral, de 12 (doze) meses. O analista de crédito 
da entidade poderá, a qualquer momento, reclassificar o tomador no caso de qualquer 
alteração de situações impeditivas, novas atribuições de limites e eventos de alerta, 
emitidos pelo sistema ou fatos novos relevantes, identificados a partir de notificações 
provenientes da área de gestão centralizada de risco de crédito. 

13. Ao final da classificação de risco, a súmula do tomador, conjugada com o processo de 
estabelecimento de limite de crédito, será gerada e submetida à aprovação da alçada 
competente. 

14. Todas as informações, dossiê eletrônico e dados selecionados do tomador servem de 
insumo aos modelos de classificação de risco e/ou embasam o monitoramento e a 
melhoria dos modelos. 

15. O módulo CRL registra históricos das análises dos tomadores, tais como: as críticas, 
anotações e os dados de todas as variáveis utilizadas no cálculo do escore do modelo, 
a probabilidade de inadimplência da faixa de risco, a classificação de risco e os 
respectivos limites de crédito. 

16. Destaca-se que algumas informações não são exibidas na Súmula do tomador, 
obedecendo a critérios de segurança e sigilo das informações dos modelos. 

17. A influência das linhas de crédito, dentre outros aspectos específicos, poderá ser 
tratada a partir de estudos que subsidiem os ajustes necessários nos parâmetros dos 
modelos. 
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1. Para a segurança do sistema de classificação de risco, a área de gestão centralizada 
de risco de crédito definirá regras de controle de acesso de usuários (perfis de acesso) 
e geração de relatórios com objetivo de evitar a utilização inadequada do sistema. 

2. O módulo CRL é dotado de controle de acesso às funcionalidades de acordo com os 
seguintes tipos de usuários: 

Tipo de usuário Descrição da permissão 

Básico Preencher o questionário e o balanço. 

Análise Preencher o questionário e o balanço, classificar o tomador e emitir parecer. 

Aprovação sem 
exceção 

Preencher o questionário e o balanço, classificar o tomador, emitir parecer e 
aprovar propostas sem exceção. 

Aprovação com 
exceção 

Preencher o questionário e o balanço, classificar o tomador, emitir parecer e 
aprovar propostas com e sem exceção. 

Administrador 
Parametrizar os modelos estatísticos; 

Perfil restrito aos colaboradores da área de gestão centralizada de risco de crédito. 
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1. Os modelos de classificação de risco de crédito são desenvolvidos com objetivo de 
estimar as perdas esperadas por inadimplência, considerando as particularidades das 
classes/subclasses (perfil) dos tomadores. 

2. Na abordagem dos modelos de classificação de risco de crédito, são utilizados os 
seguintes componentes: 

a) Probabilidade de Descumprimento ou Probability of Default (PD): percentual que 
corresponde à probabilidade de descumprimento da classe de risco 
(inadimplência de 90 dias); 

b) Perda Dado o Descumprimento ou Loss Given Default (LGD): percentual da 
perda econômica decorrente do descumprimento, considerados todos os fatores 
relevantes, para recuperação do crédito; 

c) Exposição ao Descumprimento ou Exposure At Default (EAD): corresponde ao 
valor da exposição da entidade perante o tomador ou contraparte no momento 
da concretização do evento de descumprimento. 

3. Com base nos componentes do risco, é possível calcular a Perda Esperada (PE) do 
tomador, utilizando a fórmula: 

PE = PD x LGD x EAD 
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1. A classificação de risco do tomador é baseada em classes de risco, as quais são 
comuns aos modelos e são compostas por faixas de escores que variam de acordo 
com o perfil dos tomadores. Para cada classe de risco, existe uma Probabilidade de 
Descumprimento (PD) associada. 

2. A área de gestão centralizada de risco de crédito deve monitorar e manter as faixas 
(categorias) dos modelos estatísticos aderentes à perda esperada de inadimplência. 

3. As classes de risco utilizadas na metodologia e a respectiva severidade do risco do 
tomador são: 
 

Classes de risco Severidade do risco 

R1 Apresentam a mais sólida capacidade de crédito. 

R2 Apresentam capacidade de crédito muito sólida. 

R3 Apresentam capacidade de crédito sólida. 

R4 Apresentam a mais alta capacidade de crédito. 

R5 Apresentam capacidade de crédito muito alta. 

R6 Apresentam capacidade de crédito alta. 

R7 Apresentam a mais forte capacidade de crédito. 

R8 Apresentam capacidade de crédito muito forte. 

R9 Apresentam capacidade de crédito forte. 

R10 Apresentam capacidade de crédito ótima. 

R11 Apresentam capacidade de crédito muito boa. 

R12 Apresentam capacidade de crédito boa. 

R13 Apresentam moderada capacidade de crédito. 

R14 Apresentam satisfatória capacidade de crédito. 

R15 Apresentam fraca capacidade de crédito. 

R16 Apresentam a mais fraca capacidade de crédito. 

R17 Inadimplência maior que 90 dias. 

R18 Risco relevante. 

R19 Risco excessivo. 

R20 Risco extremo. 

R94 INAD 15. 

R95 Default - INAD 90. 

R96 Default – prejuízo. 

R97 Default - falência, recuperação judicial, extrajudicial. 

R98 Não escorado. 

R99 Extrapola a pontuação máxima de risco para o cálculo de limite de crédito. 
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4. As classes de risco de R1 a R16, e R99 são destinadas ao cálculo de nota de risco 
técnico (NRT). Essas notas não podem ser alteradas pelo analista de crédito da 
entidade e representam o risco calculado pelos modelos estatísticos. 

5. As classes de risco de R1 a R16 representam as classes com indicação técnica 
sugerida para se operar com o tomador. O R99 é destinado à classificação de 
tomadores, na qual a pontuação calculada ultrapassa o ponto de corte técnico do 
modelo. 

6. O analista de crédito da entidade deverá aprovar ou não o NRT e poderá, em caso de 
exceção, atribuir nota de risco diferente da nota de risco técnica (NRT) utilizando o 
recurso da nota de risco atribuída (NRA), disponível no fluxo de classificação de risco 
do tomador. A NRA poderá ser melhor que a NRT em até 3 (três) níveis ou piorar sem 
limitação de quantidade de níveis. Nesses casos, é obrigatória a seleção de 
justificativa(s) padronizada(s) e o teor do parecer técnico deverá ser compatível com 
a(s) justificativa(s) escolhida(s). 

7. A decisão de aceitar exceção aos limites e normativos vigentes deverá ser 
acompanhada de maneira destacada e obrigatória no âmbito da alta administração, 
com base em informação fornecida no menu acompanhamento do CRL. As 
informações e justificativas sobre a classificação de risco do tomador, aprovadas em 
caráter de exceção, serão armazenadas visando permitir o acompanhamento pela alta 
administração da entidade. 

8. Tratando-se de tomador rejeitado pelo modelo, classificado como R99, o risco 
atribuído poderá ser alterado somente para as classes de risco de R16 até R20. 

9. O quadro a seguir apresenta o perfil do tomador a ser classificado e suas condições 
básicas: 

 

Pessoa Física 

Subclasse Perfil do tomador Condição básica de avaliação 

Assalariada 

Pessoa física assalariada com 
rendimentos, exclusivamente, do 
trabalho com vínculo empregatício ou 
de aposentadoria/pensão. 

Verificação da condição 
socioeconômica do tomador. 

Considera o potencial financeiro a partir 
da renda e aplicações no Sicoob, 
endividamentos e histórico de 
pagamentos. 

Cartão e 
cheque 

Pessoa física que deseje se relacionar 
com apenas os negócios de cartão e 
cheque especial. 

Verificação da capacidade de pagamento 
(renda, aplicações, endividamentos e 
histórico de inadimplências). 

Autônoma 

Pessoa Física com atividade 
remunerada e sem vínculo empregatício 
permanente. Não possui horário 
específico de trabalho. 

Foco na gestão do negócio, considerando 
as principais atividades de atuação. 
Verificação da receita e das despesas 
inerentes à atividade. 
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Pessoa física 

Subclasse Perfil do tomador Condição básica de avaliação 

Profissional 
liberal 

Profissional que possui título de 
habilitação expedido, legalmente, como 
advogados, médicos. Em geral, não 
possuem vínculo permanente de 
trabalho e são remunerados com base 
em honorários. Esse perfil possui 
independência técnica na execução da 
prestação de serviços. 

Foco na gestão da atividade e ênfase na 
verificação das receitas e despesas 
referentes aos serviços prestados. 

Considera o histórico de relacionamento 
com o Sicoob (aplicações, financiamentos 
para custeio, dentre outros, patrimônio e 
outras rendas associadas à atividade). 

Possíveis endividamentos no sistema 
financeiro influenciam na avaliação. 

Produtor 
rural menor 

Pequeno ou médio, que desenvolva 
atividades de agropecuária em área 
rural ou urbana em caráter permanente 
ou temporário. 

Verificação da receita bruta, 
comercialização e produção das principais 
atividades. 

Considera o histórico de aplicações, grau 
de endividamento, risco da atividade, 
realização de operações de crédito rural, 
dentre outros. 

Produtor 
rural maior 

Grande que desenvolva atividades de 
agropecuária em área rural ou urbana 
em caráter permanente ou temporário. 

Verificação da receita bruta, 
comercialização e produção das principais 
atividades. 

Considera o histórico de aplicações, o 
patrimônio, financiamentos para custeio, 
dentre outros, e possíveis endividamentos 
no sistema financeiro. 

As boas práticas de utilização de 
derivativos e seguro agregam valor à 
avaliação. 

 

Pessoa jurídica 

Subclasse Perfil do tomador Condição básica de avaliação 

Faturamento 
menor 

Pequena ou média pessoa jurídica. 

Analisar indicadores econômico- 
financeiros, tais como o endividamento, 
liquidez e patrimônio, segundo técnicas de 
balanço perguntado. 

Considera o histórico de operações de 
crédito no Sicoob. 

Endividamentos no sistema financeiro 
podem influenciar na avaliação. 
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Pessoas Jurídicas 

Subclasse Perfil do tomador Condição básica de avaliação 

Faturamento 
maior 

Pessoa jurídica considerada de grande 
porte. 

Analisar indicadores financeiros com base 
nos 3 últimos balanços anuais, tais como: 
alavancagem, endividamento, liquidez e 
patrimônio. 

Considera o histórico de operações de 
crédito no Sicoob, sinais de alerta ligados ao 
ambiente externo (mercado) a ao setor de 
atual. 

Endividamentos no sistema financeiro 
podem influenciar na avaliação. 

Produtor rural 
menor 

Pequena ou média pessoa jurídica produtor 
rural. 

Analisar indicadores econômico- 
financeiros, tais como o endividamento, 
liquidez, patrimônio. 

Considera o histórico de operações de 
crédito no Sicoob. Infraestrutura e 
capacidade de autogestão são 
características que influenciam na 
avaliação. 

Endividamentos no sistema financeiro 
podem influenciar na avaliação. 

Produtor rural 
maior 

Pessoa jurídica produtor rural considerada 
de grande porte. 

Analisar indicadores financeiros com base 
nos 3 últimos balanços anuais, tais como: 
alavancagem, endividamento, liquidez, 
patrimônio. 

Observar o histórico de operações de crédito 
no Sicoob, sinais de alerta ligados ao 
ambiente externo (mercado) e risco setorial. 

Endividamentos no sistema financeiro 
podem influenciar na avaliação. 

 

Pessoas jurídicas 

Subclasse Perfil do tomador Condição básica de avaliação 

Recém- 
constituída 

Pessoas jurídicas que em geral possuem 
menos de um ano de mercado e ainda não 
possuem balanços contábeis fechados no 
exercício suficientes à análise financeira 
de seus indicadores. 

Avaliar a viabilidade econômica da empresa. 

Analisar a concorrência enfrentada pela 
empresa, grau de dependência de recursos 
de terceiros, dentre outras características. 

Microempres
a e MEI 

Microempreendedor Individual (MEI) que 
trabalha por conta própria e que se 
encontra legalmente registrado como 
pequeno empresário ou à microempresa. 

Analisar o faturamento a partir de produtos de 
venda e serviços prestados e resultados 
apurados no setor de negócio de atuação da 
empresa. 
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Instituições Financeiras 

Subclasse Perfil do tomador Condição básica de avaliação 

Cooperativas 
centrais 

Cooperativa central do Sicoob. 
Avaliar indicadores financeiros e capacitação 
técnica e organizacional. 

Cooperativas 
singulares 

Cooperativa singular do Sicoob. 

Avaliar indicadores financeiros e capacitação 
técnica e organizacional. 

Incluir na avaliação os apontamentos da 
auditoria e o enquadramento às políticas do 
Sicoob. 
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1. A documentação comprobatória de renda, vínculo empregatício e dados cadastrais 
deverão estar em conformidade com o Manual de Instruções Gerais (MIG) – Cadastro. 

2. A classificação de risco é realizada com base em análise quantitativa. As informações 
são capturadas, automaticamente, por meio do módulo CRL. O processo de 
classificação não exige questionários para complementar a análise do risco. 

3.  Fluxo das etapas de classificação do risco: 

 

4. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

5. O limite de crédito técnico será definido conforme o risco calculado (NRT). Em caso 
de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

6. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio, 
vinculados ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 
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Portfólio 
Modalidade da 

Operação 
Tipo Base de Cálculo 

Crédito consignado 
Empréstimos Prestação Renda mensal 

Financiamentos Prestação Renda mensal 

Crédito imobiliário Financiamentos Prestação Renda mensal 

Crédito pré-aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 

pagamento 

Cheque especial Limite Valor Renda anual 

Cartão de crédito Limite Valor Renda anual 

Crédito pessoal Empréstimos Valor Renda anual 

Aquisição de bens – veículos 
automotores 

Financiamentos Valor Renda anual 

Outros financiamentos Financiamentos Valor Renda anual 

Outros empréstimos Empréstimos Valor Renda anual 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 2 - Pessoa física cartão de crédito e cheque especial 

1. As documentações comprobatórias de renda, ocupação e dados cadastrais deverão 
estar em conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco é realizada com base em análise quantitativa. As informações 
são capturadas, automaticamente, por meio do módulo CRL. O processo de 
classificação não exige questionários para complementar a análise do risco. 

3. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

4. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

5. O limite de crédito técnico será definido conforme o risco calculado (NRT). Em caso 
de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

6. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio, 
vinculados ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 

 

Portfólio Modalidade da operação Tipo Base de Cálculo 

Cheque Especial Limite Valor Renda Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor Renda Anual 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 3 - Pessoa física autônoma 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco é realizada com base em análise quantitativa, a partir de 
informações capturadas, automaticamente, por meio do módulo CRL e análise 
qualitativa a partir de questionário, no qual o analista de crédito inclui no modelo 
estatístico informações complementares de aspecto julgamental. 

3. Fluxo das etapas de classificação do risco: 

 

 

4. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

5. O limite de crédito técnico será definido conforme o risco calculado (NRT). Em caso 
de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

6. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 3 - Pessoa física autônoma 

 

2 
Modalidade da 

operação 
Tipo Base de Cálculo 

Crédito Consignado 
Empréstimos Prestação Renda Mensal 

Financiamentos Prestação Renda Mensal 

Crédito Imobiliário Financiamentos Prestação Renda Mensal 

Crédito Pré-Aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 

Pagamento 

Cheque Especial Limite Valor Renda Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor Renda Anual 

Crédito Rotativo Empréstimos Valor Renda Anual 

Crédito Pessoal Empréstimos Valor Renda Anual 

Títulos Descontados Títulos descontados Valor Renda Anual 

Antecipação da fatura de cartão de crédito Títulos descontados Valor Renda Anual 

Aquisição de bens – veículos automotores Financiamentos Valor Renda Anual 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor Renda Anual 

Outros Empréstimos Empréstimos Valor Renda Anual 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 4 - Pessoa física profissional liberal 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco é realizada com base em análise quantitativa, a partir de 
informações capturadas, automaticamente, por meio do módulo CRL e análise 
qualitativa, a partir de questionário, no qual o analista de crédito inclui no modelo 
estatístico, informações complementares de aspecto julgamental. 

3.  Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

4. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

5. O limite de crédito técnico será definido conforme o risco calculado (NRT). Em caso 
de não concordância, o analista de crédito poderá alterar o limite sugerido (calculado 
pelo CRL) dos portfólios. 

6. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 4 - Pessoa física profissional liberal 

 

Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo 

Base de 
Cálculo 

Crédito Consignado 
Empréstimos Prestação Renda Mensal 

Financiamentos Prestação Renda Mensal 

Crédito Imobiliário Financiamentos Prestação Renda Mensal 

Crédito Pré-Aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 
Pagamento 

Cheque Especial Limite Valor Renda Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor Renda Anual 

Crédito Rotativo Empréstimos Valor Renda Anual 

Crédito Pessoal Empréstimos Valor Renda Anual 

Títulos Descontados Títulos descontados Valor Renda Anual 

Antecipação da fatura de cartão de crédito Títulos descontados Valor Renda Anual 

Aquisição de bens – veículos automotores Financiamentos Valor Renda Anual 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor Renda Anual 

Outros Empréstimos Empréstimos Valor Renda Anual 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 5 - Pessoa física produtor rural menor 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco é realizada com base em análise quantitativa a partir de 
informações capturadas, automaticamente, por meio do módulo CRL e análise 
qualitativa a partir de questionário, no qual o analista de crédito informa ao modelo 
estatístico dados complementares de aspecto julgamental. 

3. A análise da atividade considera o risco ligado à adaptabilidade do empreendimento 
do produtor rural no município, abrangendo características da produção e da indicação 
para seu cultivo. 

4. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

5. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

6. O limite de crédito técnico será definido em conforme o risco calculado (NRT). Em 
caso de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite 
sugerido (calculado pelo CRL) dos portfólios. 

7. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 
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Subseção 5 - Pessoa física produtor rural menor 

 

Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo 

Base de 
Cálculo 

Crédito Consignado 
Empréstimos 

Prestação Renda Mensal 
Financiamentos 

Crédito Imobiliário Financiamentos Prestação Renda Mensal 

Crédito Pré-Aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 

Pagamento 

Cheque Especial Limite Valor Renda Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor Renda Anual 

Crédito Rotativo Empréstimos Valor Renda Anual 

Crédito Pessoal Empréstimos Valor Renda Anual 

Aquisição de bens – veículos 
automotores 

Financiamentos Valor Renda Anual 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor Renda Anual 

Títulos Descontados Títulos descontados Valor Renda Anual 

Custeio e pré-custeio 
Financiamentos rurais e 

agroindustriais 
Valor Renda Anual 

Comercialização e pré- comercialização 
Financiamentos rurais e 

agroindustriais 
Valor Renda Anual 

Investimento Agropecuário 
Financiamentos rurais e 

agroindustriais 
Valor Renda Anual 

Outros Empréstimos Empréstimos Valor Renda Anual 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 6 - Pessoa física produtor rural maior 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco é realizada com base em análise quantitativa, a partir de 
informações capturadas, automaticamente, por meio do módulo CRL e análise 
qualitativa, a partir de questionário, no qual o analista de crédito inclui no modelo 
estatístico dados complementares de aspecto julgamental. 

3. A análise da atividade considera o risco ligado à adaptabilidade do empreendimento 
do produtor rural no município, abrangendo características da produção e da indicação 
para o seu cultivo. 

4. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

5. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

6. O limite de crédito técnico será definido conforme o risco calculado (NRT). Em caso 
de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

7. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
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Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 6 - Pessoa física produtor rural maior 
 

Portfólio Modalidade da operação Tipo Base de Cálculo 

Crédito Consignado 
Empréstimos 

Prestação Renda Mensal 
Financiamentos 

Crédito Imobiliário Financiamentos Prestação Renda Mensal 

Crédito Pré-Aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 

Pagamento 

Cheque Especial Limite Valor Renda Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor Renda Anual 

Crédito Rotativo Empréstimos Valor Renda Anual 

Crédito Pessoal Empréstimos Valor Renda Anual 

Aquisição de bens – 
veículos automotores 

Financiamentos Valor Renda Anual 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor Renda Anual 

Títulos Descontados Títulos descontados Valor Renda Anual 

Custeio e pré-custeio 
Financiamentos rurais e 

agroindustriais 
Valor Renda Anual 

Comercialização e pré- 
comercialização 

Financiamentos rurais e 
agroindustriais 

Valor Renda Anual 

Investimento 
Agropecuário 

Financiamentos rurais e 
agroindustriais 

Valor Renda Anual 

Outros Empréstimos Empréstimos Valor Renda Anual 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 7 - Pessoa jurídica com faturamento menor 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco deverá ser realizada respeitando o tempo de funcionamento 
da empresa quando superior a 1 (um) ano. 

3. A classificação de risco é realizada com base na técnica do balanço perguntado. O 
balanço perguntado é uma metodologia em que o levantamento das informações é 
por meio de questionário elaborado e disponibilizado no CRL, o qual permite 
diagnosticar a situação econômico-financeira da empresa. 

4. Além de indicadores financeiros, a classificação de risco considera questionários 
específicos para a análise qualitativa com a finalidade de capturar a situação 
econômico-financeira atual da empresa, na qual o analista de crédito informa ao 
modelo estatístico dados complementares de aspecto julgamental. 

5. A análise de risco de pessoas jurídicas considera o risco setorial relacionado ao setor 
de atuação da empresa. Essa diretriz possui a finalidade de examinar a sobrevivência 
das empresas num determinado segmento/setor da economia, na unidade de 
federação e no contexto nacional. 

6. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 7 - Pessoa jurídica com faturamento menor 

7. Será constituído dossiê eletrônico da análise de risco e atribuição de limites de crédito 
conforme relação de documentos, disponível no MIG – Cadastro e a súmula do 
tomador, emitida pelo sistema com o registro dos analistas e gestores responsáveis. 

8. O limite de crédito técnico será calculado em função do risco calculado (NRT). Em 
caso de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite 
sugerido (calculado pelo CRL) dos portfólios. 

9. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, conforme tabela seguir: 
 

Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo Base de Cálculo 

Conta garantida Limite Valor 
Faturamento 

anual 

Cartão de crédito Limite Valor 
Faturamento 

anual 

Capital de giro - rotativo Empréstimos Valor 
Faturamento 

anual 

Capital de giro com prazo de vencimento até 
365 dias 

Empréstimos 
Valor 

Faturamento 
anual Financiamentos 

Capital de giro com prazo de vencimento 
superior a 365 dias 

Empréstimos 
Valor 

Faturamento 
anual Financiamentos 

Títulos descontados 
Títulos 

descontados 
Valor 

Faturamento 
anual 

Antecipação da fatura de cartão de crédito 
Títulos 

descontados 
Valor 

Faturamento 
anual 

Aquisição de bens – veículos automotores Financiamentos Valor 
Faturamento 

anual 

Crédito pré-aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 

pagamento 

Outros financiamentos Financiamentos Valor 
Faturamento 

anual 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 8 - Pessoa jurídica com faturamento maior 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco deverá ser realizada respeitando o tempo de funcionamento 
da empresa quando superior a 1 (um) ano. 

3. A classificação de risco é realizada com base em indicadores financeiros, 
considerando até 3 (três) dos últimos balanços contábeis disponíveis e respectivos 
demonstrativos de resultado do exercício. Deverá estar disponível pelo menos o último 
balanço anual. 

4. Além de indicadores financeiros, a classificação de risco considera questionários 
específicos para a análise qualitativa com a finalidade de capturar a situação 
econômico-financeira atual da empresa, na qual o analista de crédito informa ao 
modelo estatístico dados complementares de aspecto julgamental. 

5. A análise de risco de pessoas jurídicas considera o risco setorial relacionado ao setor 
de atuação da empresa. Essa diretriz possui a finalidade de examinar a sobrevivência 
das empresas num determinado segmento/setor da economia, na unidade de 
federação e no contexto nacional. 

6. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 8 - Pessoa jurídica com faturamento maior 

7. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

8. O limite de crédito técnico será definido conforme risco calculado (NRT). Em caso de 
não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

9. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados no quadro a seguir: 

 

Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo 

Base de 
Cálculo 

Conta garantida Limite Valor 
Faturamento 

anual 

Cartão de crédito Limite Valor 
Faturamento 

anual 

Capital de giro - rotativo Empréstimos Valor 
Faturamento 

anual 

Capital de giro com prazo de vencimento 
até 365 dias 

Empréstimos 
Valor 

Faturamento 
anual Financiamentos 

Capital de giro com prazo de vencimento 
superior a 365 dias 

Empréstimos 
Valor 

Faturamento 
anual Financiamentos 

Títulos descontados 
Títulos 

descontados 
Valor 

Faturamento 
anual 

Antecipação da fatura de cartão de crédito 
Títulos 

descontados 
Valor 

Faturamento 
anual 

Aquisição de bens - veículos 
automotores 

Financiamentos Valor 
Faturamento 

anual 

Crédito pré-aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade 

de 
pagamento 

Outros financiamentos Financiamentos Valor 
Faturamento 

anual 
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Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 9 - Pessoa jurídica produtor rural menor 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco deverá ser realizada respeitando o tempo de funcionamento 
da empresa quando superior a 1 (um) ano. 

3. A classificação de risco é realizada com base na técnica do balanço perguntado. 

4. Além de indicadores financeiros, a classificação de risco considera questionários 
específicos para a análise qualitativa com finalidade de capturar a situação 
econômico-financeira atual da empresa, por meio dos quais o analista de crédito 
informa ao modelo estatístico informações complementares de aspecto julgamental. 

5. A análise de risco de pessoas jurídicas considera o risco setorial relacionado ao setor 
de atuação da empresa. Essa diretriz possui a finalidade de examinar a sobrevivência 
das empresas em um determinado segmento/setor da economia, na unidade de 
federação e no contexto nacional. 

6. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 9 - Pessoa jurídica produtor rural menor 

7. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão.  

8. O limite de crédito técnico será definido conforme o risco calculado (NRT). Em caso 
de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

9. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados no quadro a seguir: 
 

Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo 

Base de 
Cálculo 

Conta Garantida Limite Valor 
Faturamento 

Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor 
Faturamento 

Anual 

Capital de Giro - Rotativo Empréstimos Valor 
Faturamento 

Anual 

Capital de Giro com prazo de vencimento 
até 365 dias 

Empréstimos 
Valor 

Faturamento 
Anual Financiamentos 

Capital de Giro com prazo de vencimento 
superior a 365 dias 

Empréstimos 
Valor 

Faturamento 
Anual Financiamentos 

Títulos Descontados Títulos descontados Valor 
Faturamento 

Anual 

Antecipação da fatura de cartão de crédito Títulos descontados Valor 
Faturamento 

Anual 

Custeio e pré-custeio 
Financiamentos 

rurais e 
agroindustriais 

Valor 
Faturamento 

Anual 

Comercialização e pré- comercialização 
Financiamentos 

rurais e 
agroindustriais 

Valor 
Faturamento 

Anual 

Investimento Agropecuário 
Financiamentos 

rurais e 
agroindustriais 

Valor 
Faturamento 

Anual 

Aquisição de bens - veículos automotores Financiamentos Valor 
Faturamento 

Anual 

Crédito Pré-Aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 

Pagamento 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor 
Faturamento 

Anual 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 10 - Pessoa jurídica produtor rural maior 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco deverá ser realizada respeitando o tempo de funcionamento 
da empresa quando superior a 1 (um) ano. 

3. A classificação de risco é realizada com base em indicadores financeiros, 
considerando os 3 (três) últimos balanços contábeis e respectivos demonstrativos de 
resultado do exercício. Na eventualidade de não estarem disponíveis os 3 (três) 
últimos balanços, o CRL calculará os indicadores com base na média dos balanços 
digitados, devendo ser digitado, no mínimo, o último balanço anual. 

4. Além de indicadores financeiros, a classificação de risco considera questionários 
específicos para a análise qualitativa, com finalidade de capturar a situação 
econômico-financeira atual da empresa, por meio dos quais o analista de crédito 
informa ao modelo estatístico informações complementares de aspecto julgamental. 

5. A análise de risco de pessoas jurídicas considera o risco setorial relacionado ao setor 
de atuação da empresa. Essa diretriz possui finalidade de examinar a sobrevivência 
das empresas em um determinado segmento/setor da economia, na unidade de 
federação e no contexto nacional. 

6. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
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7. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

8. O limite de crédito técnico será definido conforme risco calculado (NRT). Em caso de 
não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

9. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 

 

Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo 

Base de 
Cálculo 

Conta Garantida Limite Valor 
Faturamento 

Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor 
Faturamento 

Anual 

Capital de Giro - Rotativo Empréstimos Valor 
Faturamento 

Anual 

Capital de Giro com prazo de 
vencimento até 365 dias 

Empréstimos 
Valor 

Faturamento 
Anual Financiamentos 

Capital de Giro com prazo de 
vencimento superior a 365 dias 

Empréstimos 

Valor 
Faturamento 

Anual Financiamentos 

Títulos Descontados Títulos descontados Valor 
Faturamento 

Anual 

Antecipação da fatura de cartão de 
crédito 

Títulos descontados Valor 
Faturamento 

Anual 

Custeio e pré-custeio 
Financiamentos rurais 

e agroindustriais 
Valor 

Faturamento 
Anual 

Comercialização e pré- 
comercialização 

Financiamentos rurais 
e agroindustriais 

Valor 
Faturamento 

Anual 

Investimento Agropecuário 
Financiamentos rurais 

e agroindustriais 
Valor 

Faturamento 
Anual 

Aquisição de bens - veículos 
automotores 

Financiamentos Valor 
Faturamento 

Anual 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor 
Faturamento 

Anual 
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1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco considera questionários específicos para a análise qualitativa 
com a finalidade de capturar a situação socioeconômica da empresa, por meio dos 
quais o analista de crédito informa ao modelo estatístico, dados complementares de 
aspecto julgamental. 

3. A análise de risco de pessoas jurídicas considera o risco setorial relacionado às 
atividades da empresa. Essa diretriz possui finalidade de examinar a sobrevivência 
das empresas em um determinado segmento/setor da economia, na unidade de 
federação e no contexto nacional. 

4. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

5. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão. 

6. O limite de crédito técnico será definido em conforme risco calculado (NRT). Em caso 
de não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios.  
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7. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo, apresentados no quadro a seguir: 
 

Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo 

Base de 
Cálculo 

Conta Garantida Limite Valor Capital social 

Cartão de Crédito Limite Valor Capital social 

Capital de Giro - Rotativo Empréstimos Valor Capital social 

Capital de Giro com prazo de vencimento 
até 365 dias 

Empréstimos 
Valor Capital social 

Financiamentos 

Capital de Giro com prazo de vencimento 
superior a 365 dias 

Empréstimos 
Valor Capital social 

Financiamentos 

Títulos Descontados 
Títulos 

descontados 
Valor Capital social 

Antecipação da fatura de cartão de crédito 
Títulos 

descontados 
Valor Capital social 

Aquisição de bens - veículos automotores Financiamentos Valor Capital social 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor Capital social 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
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Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 12 - Pessoa jurídica microempresa e MEI 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco é realizada com base em análise quantitativa, a partir de 
informações capturadas, automaticamente, por meio do módulo CRL e análise 
qualitativa, a partir de questionário, por meio do qual o analista de crédito informa ao 
modelo estatístico, dados complementares de aspecto julgamental. 

3. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

4. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão.  

5. O limite de crédito técnico será definido conforme risco calculado (NRT). Em caso de 
não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

6. O limite de crédito será apurado conforme os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo apresentados na tabela a seguir: 
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Portfólio 
Modalidade da 

operação 
Tipo Base de Cálculo 

Conta Garantida Limite Valor Faturamento Anual 

Cartão de Crédito Limite Valor Faturamento Anual 

Capital de Giro – Rotativo Empréstimos Valor Faturamento Anual 

Capital de Giro com prazo de 
vencimento até 365 dias 

Empréstimos 
Valor Faturamento Anual 

Financiamentos 

Capital de Giro com prazo de 
vencimento superior a 365 dias 

Empréstimos 
Valor Faturamento Anual 

Financiamentos 

Títulos Descontados 
Títulos 

descontados 
Valor Faturamento Anual 

Antecipação da fatura de cartão de 
crédito 

Títulos 
descontados 

Valor Faturamento Anual 

Aquisição de bens - veículos 
automotores 

Financiamentos Valor Faturamento Anual 

Crédito Pré-Aprovado Empréstimo Valor 
Capacidade de 

Pagamento 

Outros Financiamentos Financiamentos Valor Faturamento Anual 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 2 - Classificação de risco do tomador  
Seção 4 - Classes de risco 
Subseção 13 - Cooperativas centrais 

1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco aplica-se às cooperativas centrais do Sicoob, com opção de 
utilização ou não pelo Sisbr. 

3. O processo de classificação utiliza informações dos balanços contábeis e informações 
qualitativas capturadas a partir de questionário específico, por meio do qual o analista 
de crédito informa ao modelo estatístico, dados complementares de aspecto 
julgamental. 

4. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

5. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão.  

6. O limite de crédito técnico será definido conforme risco calculado (NRT). Em caso de 
não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) do portfólio. 

7. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculado ao modelo, apresentados na tabela a seguir: 
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Portfólio Modalidade da operação Tipo Base de Cálculo 

Limite Total Limite Valor Patrimônio de Referência 
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Seção 4 - Classes de risco 
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1. As documentações comprobatórias de renda e dados cadastrais deverão estar em 
conformidade com o MIG – Cadastro. 

2. A classificação de risco aplica-se às cooperativas singulares do Sicoob e às 
cooperativas parceiras. O processo de classificação utiliza informações dos balanços 
contábeis e do patrimônio de referência, disponíveis na base de dados da corporativa, 
sendo necessária apenas a captura de informações qualitativas, a partir de 
questionário específico disponível no CRL, por meio do qual o analista de crédito 
informa ao modelo estatístico, dados complementares de aspecto julgamental. 

3. Fluxo das etapas de classificação do risco: 
 

 

4. Será disponibilizada, pelo sistema CRL, súmula da análise de risco e da atribuição de 
limite do tomador com o registro dos analistas e gestores responsáveis pela decisão.  

5. O limite de crédito técnico será definido conforme risco calculado (NRT). Em caso de 
não concordância, o analista de crédito da entidade poderá alterar o limite sugerido 
(calculado pelo CRL) dos portfólios. 

6. O limite de crédito será apurado considerando os argumentos específicos do portfólio 
vinculados ao modelo apresentados na tabela a seguir: 
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Portfólio Modalidade da operação Tipo Base de Cálculo 

Limite 
Total 

Limite Valor Patrimônio de Referência 

Empréstimos Valor Patrimônio de Referência 

Financiamentos rurais e agroindustriais Valor Patrimônio de Referência 

Financiamentos Valor Patrimônio de Referência 
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Capítulo 3 - Recuperação judicial ou extrajudicial 

1. Para as operações contratadas com empresas que estejam em processo de 
recuperação judicial ou extrajudicial, as instruções e os procedimentos relacionados 
ao provisionamento e à contabilização estão descritos a seguir: 

a) recuperação judicial (RJ): 

 

Tipo de 
operações 

Fase Nível de risco Vencimento 
Procedimentos COP 

e CRO 

Operações de 
crédito extra 
concursais e 
Adiantamento 
contrato de câmbio 
(ACC) 

Não sujeitas 
ao Plano de 
Recuperação 

Classificação de risco 
mínima: E 

Prazos de 
vencimento 

originais 

a) impostação de risco no 
COP;  
b) arrasto conforme 
normas vigentes. 

Operações de 
crédito concursais 

Requerimento 
Classificação de risco 

mínima: E 

Prazos de 
vencimento 

originais 

a) impostação de risco no 
COP;  
b) arrasto conforme 
normas vigentes. 

Deferimento  
Classificação de risco 
mínima: E       Caract. 
Esp. de renegociação 

Prazos de venc. 
da Operação --> 
V199    (prazo 
indeterminado) 

a) impostação de risco no 
COP; 
b) alteração mensal do 
fluxo de vencimentos no 
CRO. 

Concessão 

Classificação de risco 
mínima: E       Caract. 

Esp. de 
renegociação. 

Novos prazos de 
vencimento 

a) impostação de risco no 
COP;  
b) arrasto conforme 
normas vigentes. 

Falência  
Classificação de risco 

mínima: H 

Todos os 
créditos sofrem 

vencimento 
antecipado 

a) impostação de risco no 
COP; 
b) alteração mensal do 
fluxo de vencimentos no 
CRO. 

* Operações extra concursais e ACC não são elegíveis ao plano de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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Capítulo 3 - Recuperação judicial ou extrajudicial 

b) recuperação extrajudicial (REJ): 

Tipo de 
operações 

Fase 
Nível de 

risco 
Vencimento Procedimentos COP e CRO 

Operações de 
crédito extra 
concursais e 
Adiantamento 
contrato de câmbio  
(ACC) 

Não sujeitas 
ao plano de 
recuperação 

Classificação 
de risco 

mínima: E 

Prazos de 
vencimento 

originais 

a) impostação de risco no COP;  
b) arrasto conforme normas 
vigentes. 

Operações de 
crédito concursais 

Requerimento 
Classificação 

de risco 
mínima: E 

Prazos de 
vencimento 

originais 

a) impostação de risco no COP;  
b) arrasto conforme normas 
vigentes. 

Homologação 

Classificação 
de risco 

mínima: E       
Caract. Esp. de 
Renegociação 

Novos prazos 
de vencimento 

a) impostação de risco no COP;  
b) arrasto conforme normas 
vigentes. 

Falência 
Classificação 

de risco 
mínima: H 

Todos os 
créditos sofrem 

vencimento 
antecipado 

a) impostação de risco no COP; 
b) alteração mensal do fluxo de 
vencimentos no CRO. 

* Operações extra concursais e ACC não são elegíveis ao plano de recuperação judicial ou extrajudicial. 

2. As tabelas anteriores seguem o entendimento do Banco Central sobre o assunto. 

3. No sistema CRO deverá ser realizado o acompanhamento e a manutenção das 
operações. No sistema COP deverá ser realizada a impostação de risco conforme 
procedimentos atuais, incluindo eventuais reflexos no grupo econômico.  

4. A classificação de risco, atribuída pela cooperativa deverá, respeitando o mínimo 
exigido, corresponder à melhor estimativa da perda esperada para a operação, 
podendo a cooperativa, a seu critério, aplicar procedimentos mais conservadores. 

5. Em relação ao abatimento/desconto concedido no plano de recuperação, deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 

a) o abatimento concedido no plano deverá ser efetivamente baixado da carteira de 
crédito; 

b) o abatimento é definido como a diferença entre o valor contábil da operação 
original e o valor contábil sob as condições pactuadas;  

c) a baixa deverá ter como contrapartida a conta de despesa por renegociação 
(Cosif: 8.1.9.52.00-5);  

d) o valor do abatimento/desconto deverá ser lançado a débito da subconta 
3.0.9.60.00-0 (créditos baixados como prejuízo) e a crédito da subconta 
9.0.9.60.00-2 (baixa de créditos de liquidação duvidosa).  

6. Permanece a regra geral de arrasto. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 4 - Grupo econômico 

1. Tomadores integrantes de grupo econômico são analisados, individualmente, 
conforme metodologia específica do tipo de tomador. 

2. Para o tomador que pertença a um determinado grupo econômico, será considerado 
para a classificação de risco das operações o pior nível de risco das operações dos 
tomadores daquele grupo, respeitando as regras de arrasto (Capítulo 8, seção 5). 

3. Todo grupo econômico será sensibilizado por possíveis arrastos de operações de 
qualquer tomador dos grupos a que ele pertença. 

4. A identificação do grupo econômico ocorre conforme disposto no MIG – Cadastro e 
os integrantes do grupo participarão de análise consolidada, ainda que não sejam ou 
venham a ser beneficiários de crédito ou limite de crédito. 

5. Recomenda-se que, até que seja implantado o controle automático na análise de 
entidades (empresas e/ou pessoas físicas) que pertençam a um mesmo grupo 
econômico, a cooperativa deverá: 

a) avaliar os limites atribuídos às entidades conjuntamente, respeitando os limites 
de diversificação, previstos em normativos, e evitando o excesso de exposição 
ao risco de crédito; 

b) operando-se com as entidades mais frágeis do grupo econômico, do ponto de 
vista do risco de crédito, vincular a(s) entidade(s) de melhor situação econômico-
financeira como coobrigadas. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 5 - Adesão à plataforma de risco de crédito 
Seção 1 - Condições de adesão 

1. Para implantação da PRC, as cooperativas deverão obrigatoriamente: 

a) utilizar o módulo Central de Risco de Operações (CRO) para envio de arquivos 
ao Banco Central; 

b) utilizar os módulos de crédito do Sisbr para formalização, liberação e 
acompanhamento das operações de crédito; 

c) ter enviado ao Banco Central, pelo menos uma vez, o arquivo 3040 com as 
informações da carteira de crédito. 

2. O processo de implantação é realizado no segundo dia útil do mês seguinte ao 
atendimento da alínea c do item anterior. 

3. A implantação poderá ser postergada, mediante justificativas apresentadas pela 
cooperativa central. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 5 - Adesão à plataforma de risco de crédito 
Seção 2 - Operações em estoque 

1. As operações em estoque são aquelas que compõem a carteira de crédito da 
instituição financeira na data-base anterior à implantação. 

2. As operações em estoque manterão a nota de risco existente na data-base do mês 
anterior à implantação. 

3. As operações em estoque, após a implantação, passarão a seguir a regra de arrasto 
previsto pela metodologia (Seção 5 do Capítulo 8 deste manual). 

4. No caso de as operações em estoque apresentarem nota de risco arrastada por 
quaisquer motivos, inclusive em função do próprio atraso ou de atrasos de outras 
operações, o COP as retornará à nota original, quando da regularização do motivo do 
arrasto. 

5. As operações serão consideradas como estoque pelo período de um ano, a partir da 
data de implantação. Esse prazo poderá ser alterado, mediante solicitação da 
cooperativa central.  

6. Após o término do prazo de migração, as operações em estoque participarão do 
processo de reclassificação utilizando a metodologia da Plataforma de Risco de 
Crédito. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 5 - Adesão à plataforma de risco de crédito 
Seção 3 - Migração de operações 

1. Processo de migração para o CLS dos saldos devedores de todas as operações 
contratadas antes da implantação da PRC, as quais serão identificadas como 
Portfólios Migrados.  

2. O CLS manterá os Portfólios Migrados enquanto houver operações contratadas antes 
da implantação da PRC. 

3. Essas operações não sensibilizarão os limites portfolizados, aprovados para cada 
tomador, mas deverão servir de base na análise e concessão dos novos limites 
portfolizados. 

4. O CLS disponibiliza consulta que demonstra os Portfólios Migrados: cartão de crédito, 
cheque especial, crédito consignado e migrado. Isso permite ao usuário a verificação 
da utilização do crédito do tomador antes e após a implantação da PRC. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 6 - Manutenção dos modelos estatísticos 
Seção 1 - Recalibragem 

1. Com o objetivo de melhorar continuamente a assertividade das metodologias, novas 
classes e subclasses poderão ser criadas por proposição da área de gestão 
centralizada de risco de crédito.  

2. Por ocasião de recalibragens dos modelos estatísticos ou na criação de modelos mais 
específicos, a área de gestão centralizada de risco de crédito emitirá comunicado às 
cooperativas singulares, centrais e ao Bancoob recomendando a reclassificação dos 
tomadores. 

3. Em caso de necessidade de reclassificações ou de novas classificações em modelos 
mais específicos de acordo com o perfil do tomador, as cooperativas centrais, 
singulares e o Bancoob deverão priorizar, inicialmente, os tomadores pertencentes 
aos 20% (vinte por cento) maiores tomadores. 

4. Melhorias realizadas com a finalidade de aperfeiçoar os questionários obrigarão o 
analista de crédito da entidade a preencher novo formulário, quando forem 
reclassificar o tomador. 

5. A eficácia dos modelos de classificação de risco de crédito, como ferramenta de 
estimação estatística, dependerá da qualidade dos dados utilizados no seu 
desenvolvimento e na aplicação desses modelos pelo analista de crédito da entidade. 

6. Torna-se imprescindível a atualização, a fidedignidade e a qualidade dos dados, 
constantes no cadastro do tomador, seguindo o estabelecido na Política Institucional 
de Cadastro do Sicoob, no MIG – Cadastro e nos demais normativos vigentes 
aplicáveis ao cadastro. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 6 - Manutenção dos modelos estatísticos 
Seção 2 - Monitoramento 

1. Os modelos de classificação de risco de crédito são monitorados pela á rea de gestão 
centralizada de risco de crédito que promoverá alterações quando das revisões 
periódicas ou com a constatação de ocorrência de fatores que afetem a assertividade 
do modelo. 

2. A área de gestão centralizada de risco de crédito enviará, periodicamente, relatórios 
gerenciais com estatísticas geradas a partir do monitoramento das classificações dos 
tomadores. 

3. As cooperativas singulares, centrais e o Bancoob deverão dar ciência do recebimento 
do relatório gerencial à área de gestão centralizada de risco de crédito e procederem 
às ações preventivas de reclassificação do tomador, quando for apontado algum tipo 
de alerta que demonstre severidade com tendências a inadimplências ou degradação 
da capacidade de pagamento. 

4. Os alertas são eventos gerados a partir do monitoramento de risco do tomador, 
considerando a evolução de seu histórico financeiro com as cooperativas e no Sistema 
Financeiro Nacional (SFN). 

5. Até a implantação no CRL da opção automatizada para o monitoramento de 
endividamentos do tomador, recomenda-se às cooperativas, eventualmente, no 
período máximo de 6 (seis) meses, consultar a central de risco do Banco Central do 
Brasil. Isso possui a finalidade de verificar a evolução dos saldos devedores, em 
específico para pelo menos 20% (vinte por cento) dos maiores tomadores e/ou 
operações consideradas relevantes para a cooperativa. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 7 - Limites de crédito 

1. A realização de operações que envolvam risco de crédito deverá ser precedida pela 
classificação de risco do tomador e pela respectiva atribuição de limites de crédito, 
conforme metodologia específica da subclasse de tomador. 

2. Será possível a entidade aprovar o limite de crédito diferente do calculado pelo CRL, 
o qual deverá ser aprovado de acordo com a alçada competente.  

3. Destaca-se que ao conceder a operação, deve-se verificar a capacidade de 
pagamento do tomador para a respectiva linha de crédito até que os modelos 
estatísticos estejam mais calibrados e o controle de teto global do cliente esteja 
implantado no CRL. 

4. As informações sobre o limite de crédito aprovado em caráter de exceção serão 
armazenadas com a devida justificativa. 

5. Os limites aprovados em caráter de exceção serão acompanhados pela alta 
administração da entidade, com base em informações fornecidas pela área de gestão 
centralizada de risco de crédito. 

6. Os limites atribuídos com base no processo de classificação do tomador ficarão sob a 
avaliação monitorada, de forma automática e, a partir de eventos de alerta gerados 
pelo CRL, poderão ser sensibilizados, sendo suspensos ou cancelados. 

7. Inicialmente, encontram-se implantados controles para a inadimplência a partir de 30 
(trinta) dias (INAD30) e acima de 90 (noventa) dias (INAD90). 

8. O tomador que possuir atraso a partir de 30 (trinta) dias e menor ou igual a 90 
(noventa) dias terá seus limites atribuídos suspensos. A situação ficará regularizada, 
automaticamente, quando houver quitação da inadimplência. 

9. O tomador que possuir atraso acima de 90 (noventa) dias terá seus limites atribuídos 
cancelados. No caso do cancelamento, após a quitação da inadimplência, o sistema 
exige que o analista de crédito da entidade classifique novamente o tomador para que 
sua situação fique regularizada. 

10. Os tomadores com ocorrências impeditivas relativas poderão ser tratados como 
exceção e ter sua situação restabelecida, mediante manutenções e/ou nova análise 
de risco e decisão nas alçadas competentes. 

11. Os tomadores que possuam ocorrências impeditivas absolutas somente poderão ter 
a situação restabelecida mediante nova análise de risco, com aprovação por alçadas 
competentes. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 7 - Limites de crédito 

12. Somente será atribuído limite de crédito técnico para as classes de risco de R1 até 
R16. Na aprovação do limite de crédito será fixada a vigência de no máximo 6 (seis) 
meses para os tomadores e o grupo econômico que representem exposição igual ou 
superior a 5% (cinco por cento) do Patrimônio de Referência (na data base 
subsequente ao mês) da entidade operadora, ou 12 (doze) meses nos demais casos. 

13. O CRL permite geração de relatório, dos tomadores com data de validade de 
classificação vencida. 

14. O limite pode variar conforme a característica do portfólio e possui os seguintes tipos: 

a) valor: corresponde ao valor máximo de concessão da operação; 

b) prestação: corresponde ao valor máximo de parcela mensal da operação. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 1 - Considerações gerais 

1. A classificação das operações de crédito no nível de risco correspondente é de 
responsabilidade da entidade detentora do crédito e deve ser efetuada com base em 
critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas. 

2. Os níveis de risco utilizados para as operações são: 

 

Níveis de Risco 

AA 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 
3. A classificação da operação obedecerá regras próprias em função da situação: 

vincenda ou vencida. 

4. Considera-se responsabilidade total de crédito, o somatório do saldo devedor das 
operações de crédito na entidade, exceto operações cuja modalidade seja igual aos 
limites contratados e não utilizados. 

5. A classificação das operações será efetuada no momento da contratação e revisada 
na análise de risco dos tomadores, na alteração de garantias, na alteração de grupos 
econômicos ou, mensalmente, em função do atraso nos pagamentos de qualquer 
parcela, podendo apresentar melhora ou piora no nível de risco. 

6. Ocorrerá reclassificação da operação em atraso igual ou superior a 15 (quinze) dias 
podendo a operação arrastar as demais. 

7. Análises de risco dos tomadores classificados a partir do monitoramento e alertas 
enviados às entidades poderão implicar na reclassificação das operações. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 2 - Operações vincendas 

1. A classificação de risco das operações vincendas, incluídas aquelas com atraso de 
até 14 (quatorze) dias, será a partir do seguinte critério: 

RISCO = PD x LGD Média 

2. Com base no risco apurado no item anterior, será identificado o nível de risco e o 
respectivo percentual de provisionamento da operação, conforme as faixas de 
enquadramento da tabela a seguir (limite inferior e superior): 
 

Tabela da classificação da operação (PD x LGD) 

Limite inferior Limite superior Nível de risco 
% 

Provisionamento 

0,00% <=0,25% AA 0% 

>0,25% <=0,75% A 0,5% 

>0,75% <=2,00% B 1,0% 

>2,00% <=6,50% C 3,0% 

>6,50% <=20,00% D 10,0% 

>20,00% <=40,00% E 30,0% 

>40,00% <=60,00% F 50,0% 

>60,00% <=85,00% G 70,0% 

>85,00% <=100,00% H 100,0% 
 

3. Exemplo do cálculo do provisionamento: 

Passo Descrição Resultado 

1 
Classificação do tomador 
no sistema CRL 

Classe de risco R14 

2 PD associada ao risco PD = 3,22% 

3 
LGD - seleção das 
garantias vinculadas à 
operação 

Valor da operação de R$ 15.000,00 

 

Garantia Valor em R$ % 

 Aval ou fiança de terceiros 10.000,00 60 

Sem garantia 5.000,00 80 
 

4 Cálculo da LGD média LGD Média =  
(10.000 x 60% + 5.000 x 80%) 

= 66,67% 
15.000 

5 Cálculo do risco RISCO = PD x LGD = 3,22% x 66,67% = 2,15% 

6 % enquadramento 
O Risco = 2,15% enquadra-se na faixa de 2,00% a 6,50%, assim o 

percentual de provisionamento será de 3,0% 

7 
Saldo devedor associado 
à operação 

Supondo-se o valor do saldo devedor seja igual a R$ 15.000,00 

8 Calculo da provisão 
Provisão = Valor do saldo devedor x %BCB = R$15.000,00 x 

3,00% = R$450,00 

9 
Associar letra da 
operação 

C 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 2 - Operações vincendas 

4. As operações especiais (com mitigadores ou agravantes de risco) com classificação 
divergente das regras acima serão tratadas na seção 6 - Operações Especiais deste 
capítulo. 

5. As consultas de endividamento deverão ser realizadas por meio da central de risco do 
Banco Central do Brasil e das empresas de informação de crédito. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 3 - Operações vencidas 

1. O nível de risco das operações com atraso igual ou superior a 15 (quinze) dias será 
ajustado, conforme quadro abaixo: 

 

Nível de risco mínimo Dias de atraso 

B 15 a 30 dias 

C 31 a 60 dias 

D 61 a 90 dias 

E 91 a 120 dias 

F 121 a 150 dias 

G 151 a 180 dias 

H mais de 180 dias 
 

2. Os prazos descritos no item anterior serão contados em dobro para operações com 
prazo a decorrer superior a 36 (trinta e seis) meses, , conforme apresentado no quadro 
a seguir: 
 

Nível de risco mínimo Dias de atraso 

B 30 a 60 dias 

C 61 a 120 dias 

D 121 a 180 dias 

E 181 a 240 dias 

F 241 a 300 dias 

G 301 a 360 dias 

H mais de 360 dias 

 
3. Caso a operação esteja vencida a mais de 180 dias e decorridos 6 (seis) meses da 

classificação no nível de risco H, a operação será considerada como prejuízo e 
transferida para conta de compensação, com o correspondente débito em provisão, e 
permanecerá registrada em conta de compensação pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos, enquanto não tenham sido esgotados os procedimentos de cobrança. 

4. Na regularização das operações vencidas, o nível de risco será calculado conforme a 
metodologia atual (PD x LGD), exceto nos casos de renegociação. No caso de 
operações em estoque, o nível de risco voltará à nota anterior. 

5. Os casos de alteração do nível de risco da operação poderão sensibilizar o arrasto de 
outras operações, conforme descrito na seção 5 deste capítulo. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 4 - Operações renegociadas 

1. Considera-se renegociação a composição de dívida, a prorrogação, a renovação, a 
concessão de nova operação para liquidação parcial ou integral de operação anterior 
ou qualquer outro tipo de acordo que implique na alteração dos prazos de vencimento 
ou das condições de pagamento originalmente pactuadas, quando ocorrerem algumas 
das condições abaixo: 

a) existir(em) operação(ões) objeto de renegociação com atraso superior a 60 dias; 

b) constatado indicativo de perda da capacidade de pagamento do(s) tomador(es); 

c) tratar-se de operação(ões) de crédito rural, salvo situações de renovação 
instituídas por normas oficiais, e operações de capital de giro que apresentarem 
atraso no pagamento de encargos no momento da renovação da operação. 

2. É obrigatória a reclassificação de risco do tomador previamente à análise e aprovação 
da proposta de renegociação. 

3. A operação, objeto de renegociação, será mantida, no mínimo, no mesmo nível de 
risco em que estiver classificada a operação, observando-se que aquela registrada 
como prejuízo deverá ser classificada no nível de risco H. 

4. Admite-se a reclassificação à categoria de menor risco quando houver amortização 
significativa da operação, ou quando fatos novos relevantes justificarem a alteração 
do nível de risco, conforme decisão fundamentada da instância responsável pela 
aprovação das novas condições: 

4.1 Entende-se como amortização significativa 30% (trinta por cento) do saldo devedor do 
tomador na data da renegociação ou ao longo do período de amortização da operação 
de renegociação.  

5. A liberação da operação de crédito renegociada, em decorrência de eventual 
inadimplência no recebível para desconto, fica condicionada à constituição de 
garantias reais. 

6. O ganho eventualmente auferido por ocasião da renegociação deverá ser apropriado 
ao resultado quando do seu efetivo recebimento. 

7. Até a implantação no CRL da opção automatizada para o monitoramento das 
renegociações, as cooperativas deverão, ao analisar o endividamento do tomador, 
verificar os possíveis vínculos econômico-financeiros com outros tomadores e/ou 
grupos econômicos. Além disso, deverão considerar, a partir de históricos, as 
frequências de renegociações auferidas por tomador e operação. 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 4 - Operações renegociadas 
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8. Com a finalidade de complementar o monitoramento das renegociações, é 
disponibilizado mensalmente pela área de gestão centralizada de risco de crédito, o 
relatório de operações com indícios de renegociação, o qual resulta dos seguintes 
procedimentos: 

a) comparativo das operações concedidas da carteira no mês atual com as 
operações liquidadas, integral ou parcialmente, da carteira no mês anterior; 

b) verificação da relevância tendo como base o valor da operação de crédito 
vencida em relação ao saldo total do tomador no período de análise considerado. 
O valor da operação de crédito vencida é considerado relevante quando o 
percentual for igual ou superior a 5% (cinco por cento); 

9. Os procedimentos contemplam as liquidações de operações de forma integral e/ou 
parcial, com classificação de risco em C, D, E, F, G ou H e com atraso a partir de 15 
dias. As liquidações parciais de valores superiores à amortização significativa (item 4) 
não serão consideradas nos procedimentos. 

10. Serão consideradas como indício de renegociação: 

a) as liquidações de operações de forma integral quando não houver amortização 
significativa e as novas operações apresentaram melhoria de nível de risco;  

b) as liquidações de operações de forma parcial, quando verificado que a diferença 
entre o saldo anterior e o saldo atual for inferior ao montante dos valores 
liberados na data-base atual.  

11. Para as operações consideradas como renegociação, o analista de crédito deverá 
preencher na aba Outros Dados do Módulo de Empréstimo, os campos Característica 
Especial, Tipo de Renegociação e os Números dos Contratos Renegociados, além de 
impostar a nota de classificação de risco das operações de crédito, no mínimo, com a 
mesma nota de risco da operação renegociada. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 5 - Arrasto 

1. O arrasto constitui-se na reclassificação das operações de crédito de um mesmo 
tomador ou grupo de tomadores, com base naquela que, estando em atraso ou em 
prejuízo, apresente pior nível de risco. 

2. O arrasto será realizado quando houver operações com atraso igual ou superior a 15 
(quinze) dias ou em prejuízo e o saldo devedor da operação vencida for igual ou maior 
que 5% (cinco por cento) do saldo devedor total do tomador, ou do grupo econômico, 
quando for o caso. 

3. Havendo mais de uma operação que se enquadre nas condições acima, será 
considerada como referência para arrasto aquela que registrar maior quantidade de 
dias em atraso. 

4. Não serão objeto de arrasto as operações consideradas Especiais (item 5, seção 6 
deste Capítulo) e as que apresentarem notas de risco piores que a do arrasto. As 
cooperativas que não atuam no âmbito da Plataforma de Risco de Crédito deverão 
seguir as regras de arrasto descritas no Anexo I. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 6 - Operações especiais 

1. Operações consignadas são operações de empréstimos com desconto em folha de 
pagamento do empregado. São aplicáveis aos seguimentos do setor público (federal, 
estadual e municipal) e ao setor privado e não serão passíveis de arrasto. 

2. As operações de desconto de recebíveis (duplicatas, cheques ou faturas de cartão de 
crédito), por terem a sua liquidez assegurada pelo recebimento do título negociado, 
não serão passíveis de arrasto. 

3. As operações que contarem com a garantia de depósitos e títulos, pelo mesmo prazo 
e valor, serão classificadas no nível de risco AA e não serão passíveis de arrasto, 
exceto para os tomadores que apresentarem, na data da avaliação de risco, 
responsabilidade inferior a R$50 (cinquenta) mil em que serão classificadas no nível 
de risco A. 

4. Consideram-se na referida garantia os depósitos ou títulos formalmente constituídos 
à operação de crédito efetuada nas entidades do Sicoob. 

5. As operações especiais (consignado, desconto de recebíveis e garantidas por 
depósitos e títulos) embora não sejam arrastadas por outras em atraso, terão seu risco 
revisto no caso do próprio atraso, arrastando as demais. 
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Exemplo 2: 
 
A soma dos valores das garantias é superior ao valor da operação. Nesse caso 
são consideradas as garantias que contenham menor LGD, até completar o valor 
da operação. 
 
Seja uma operação com um valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e garantias 
que ultrapassem esse valor, e suponha as seguintes garantias: 
(a) Caução de Títulos e Cessão de Direitos Creditórios (aplicações financeiras) 
de R$10.000,00 (dez mil reais), com LGD igual a zero;  
(b) Penhor (Produtos agropecuários sem warrant) de R$12.000,00 (doze mil reais), 
utilizando como exemplo 60% (sessenta por cento) para o valor da LGD.  
O cálculo da LGD seria: 

  (10.000 × 0% + 5.000 × 60%) 

5.000 
= 20% 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 7 - Perda dado o descumprimento (LGD) 

1. A LGD é o percentual de perda que será aplicada sobre a exposição total do tomador. 
Esse percentual é influenciado por características da operação devido à presença de 
garantias que poderão ser a elas atribuídas. 

2. A LGD média é calculada como a média ponderada da LGD de cada garantia, 
considerando como peso seus respectivos valores. 

3. O somatório das garantias será sempre limitado ao valor da operação. 

4. A LGD poderá ser alterada de acordo com estudos estatísticos. 

5. A seguir exemplos da apuração da LGD média: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Os valores das garantias foram limitados ao valor da operação. 

Exemplo 1: 
 
A soma dos valores das garantias é inferior ao valor da operação. Nesse caso, 
deve-se considerar a diferença entre o valor da operação e o somatório das 
garantias como sendo a modalidade Sem garantia, utilizando como exemplo 80% 
(oitenta por cento) para o valor da LGD. 
 
Seja uma operação com um valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a garantia 
do tipo Caução de Títulos e Cessão de Direitos Creditórios (aplicações 
financeiras), na qual o percentual da LGD é igual a zero, com o valor de 
R$10.000,00 (dez mil reais). O cálculo da LGD seria: 

 
é 𝑎 = 

(10.000 × 0% + 5.000 × 80%) 

15.000 = 26,67% 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 8 - Metodologia de cálculo do provisionamento da operação de 

coobrigações 

1. A apuração do provisionamento da operação de coobrigações depende dos 
procedimentos de definição da nota de risco do tomador e da aplicação da respectiva 
LGD no valor da operação. 

2. A definição da nota de risco do tomador será da seguinte forma:  

a) caso o tomador tenha classificação de risco na cooperativa, considerar a PD 
corresponde à nota atribuída; 

b) caso contrário, se o tomador não possuir classificação de risco na cooperativa, 
mas possuir classificação de risco no Bancoob, considerar a PD corresponde à 
nota atribuída pelo Bancoob; 

c) não havendo nenhuma classificação de risco, considerar a PD correspondente à 
nota de risco R16. 

3. Com base no risco apurado no item anterior, serão definidos o nível de risco e o 
percentual de provisionamento da operação, conforme as faixas de enquadramento 
da tabela abaixo (limite inferior e superior): 
 

Tabela da classificação da Operação (PD x LGD) 

Limite Inferior Limite Superior Nível de risco % Provisionamento 

0,00% <=0,25% AA 0% 

>0,25% <=0,75% A 0,5% 

>0,75% <=2,00% B 1,0% 

>2,00% <=6,50% C 3,0% 

>6,50% <=20,00% D 10,0% 

>20,00% <=40,00% E 30,0% 

>40,00% <=60,00% F 50,0% 

>60,00% <=85,00% G 70,0% 

>85,00% <=100,00% H 100,0% 

 
4. O cálculo do provisionamento da coobrigação é realizado aplicando-se o percentual 

de provisionamento, apurado no item anterior, ao respectivo saldo da operação.  

5. Segue abaixo exemplo: 

a) admitindo-se um tomador classificado no modelo PF Assalariada com nota de 
risco R16 e respectiva PD de 10,46%. Considerando ainda que possui operação 
de coobrigação (LGD 15%). O sistema COP aplicará a metodologia PE = PD x 
LGD da seguinte forma: 

PE = PD * LGD  PE = 10,46% * 15% = 1,569% 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 8 - Classificação de risco de operações 
Seção 8 - Metodologia de cálculo do provisionamento da operação de 

coobrigações 

b) utilizando-se a tabela de enquadramento acima, onde temos os limites inferiores 
e superiores (LI = 0,75%; LS = 2,00%), a operação é enquadrada no nível de 
risco B; 

c) para efeito de cálculo da provisão, considerando-se hipoteticamente o saldo 
devedor no valor de R$ 80 mil, temos que: 

c.1) valor do provisionamento da coobrigação = 80.000,000 x 1,0% = R$ 800,00. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 9 - Risco impostado 
Seção 1 - Considerações gerais 

1. O Risco Impostado tem por objetivo permitir aos órgãos gestores e fiscalizadores 
ajustarem a nota de risco de uma ou mais operações de crédito, de um mesmo 
tomador, ou grupo econômico, para o(s) grau(s) que entender(em) adequado(s). 

2. O Risco Impostado é indicado para elevar o nível de risco de operações de crédito, 
seja para adequar o risco da operação à realidade econômico-financeira do tomador, 
seja para atender determinação de órgãos superiores. 

3. O COP não reconhecerá a nota de risco quando esta for melhorada, mesmo que o 
sistema, tecnicamente, permita a impostação de nota de risco melhor. 

4. As operações que tiverem suas notas de risco impostadas terão tratamento 
diferenciado para a atribuição do nível de risco, ou seja, prevalecerá a nota que 
representa maior risco, entre a nota calculada pela fórmula PD X LGD, a 
correspondente a faixa de atraso (Resolução CMN 2.682/99) e ao risco impostado. 

5. A impostação do risco deve ser efetivada antes da reclassificação da carteira de 
crédito. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 9 - Risco impostado 
Seção 2 - Operacional 

1. As informações do COP, atualizadas mensamente, advêm do sistema CRO – Central 
de Risco de Operações, sistema esse que consolida todas as operações da carteira 
de crédito, inclusive as operações manuais e não controladas pelo Sisbr.  

2. O CRO é atualizado mensamente pelos módulos de crédito até o segundo dia útil do 
mês seguinte e pelo sistema GCO – Gestão de Coobrigações até o quinto dia útil do 
mês seguinte. 

3. Somente após o fechamento da Central de Risco é que as novas operações são 
enviadas ao COP. 

4. Não é possível realizar a impostação de risco da operação de crédito no mesmo mês 
em que a operação é contratada. 

 

 

 



2ª edição em 12/4/2017 
Resolução Sicoob Confederação 192 

Última atualização em: 13/9/2017 
Resolução Sicoob Confederação 204 

78/92 
 

 
Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 9 - Risco impostado 
Seção 3 - Tipos de impostação 

1. A nota de risco impostada poderá ser realizada nas formas abaixo: 

a) impostação para todas as operações do tomador: 

a.1) a nota de risco a ser impostada deverá ser a mesma para todas as operações 
contratadas pelo tomador, inclusive novas operações; 

a.2) poderá, ou não, sensibilizar as operações dos membros do grupo econômico do 
tomador. 

b) impostação por operação do tomador: 

b.1) a nota de risco a ser impostada deverá ser especifica para cada operação que 
se deseja impostar o risco; 

b.2) nesta situação a impostação não reflete nos membros do Grupo Econômico. 

c) para impostação de risco deverá ser selecionado um dos motivos abaixo 
listados: 

c.1) diretoria da Central / Singular ou órgão correspondente; 

c.2) auditoria interna ou controles internos; 

c.3) auditoria externa; 

c.4) Banco Central do Brasil; 

c.5) gestor centralizado (uso exclusivo da Confederação e/ou Bancoob). 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 9 - Risco impostado 
Seção 4 - Inativação de impostação 

1. Inativação do risco impostado: 

1.1. As regras para inativação do risco impostado diferem em função da sua motivação. 

a) motivo de impostação - diretoria da cooperativa central/singular ou órgão 
correspondente; 

a.1) a própria instituição que realizou a impostação poderá realizar a inativação. 

1.2. Demais motivos de impostação: 

a) quando realizada pelas cooperativas singulares, a inativação deverá ser 
solicitada à  cooperativa central; 

b) quando realizada pelas cooperativas centrais ou pelo Bancoob, a inativação 
deverá ser solicitada ao gestor centralizado de risco de crédito (Bancoob). 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 10 - Outros limites 
Seção 1 - Considerações gerais 

1. Outros limites que deverão ser controlados: 

a) limite de alocação de recursos: limite periódico destinado às entidades e 
segmentado por bloco/linha de crédito/carteira, de cunho negocial, sob a 
responsabilidade do Bancoob/Área de Negócios; 

b) limite regulamentar: limite de exposição por tomador, estabelecido pelo 
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 10 - Outros limites 
Seção 2 - Limites regulamentares 

1. O limite máximo de exposição por tomador na contratação de operações de crédito e 
na prestação de garantias observará a tabela a seguir: 

 

Entidade Percentual do Patrimônio de Referência (PR) 

Singular (sem Central) 10% 

Singular (com Central) 15% 

Central 20% 

Bancoob 25% 
 

2. Considera-se tomador qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive cooperativas ou 
grupo de pessoas agindo isoladamente ou em conjunto, representando interesse 
comum. 

3. A cooperativa central que, em conjunto com a adoção de sistema de garantias 
recíprocas entre as singulares filiadas, realize a centralização financeira das 
disponibilidades líquidas poderá valer-se do limite de exposição por tomador de 10% 
(dez por cento) da soma do PR total das filiadas, limitado ao PR da Central. 

4. O limite máximo de exposição por tomador não inclui as operações de crédito, na 
forma de repasses e garantias a filiadas, envolvendo recursos captados ao amparo 
das normas do crédito rural e outras linhas de crédito ou programas de equalização 
de taxas de juros sujeitos à legislação específica, destinados à concessão de 
financiamentos a associados, observadas, adicionalmente, as condições descritas 
nos itens I, II e III do parágrafo 10, conforme art. 24 da Resolução CMN nº 4.434/2015. 

5. Operações de repasse são aquelas em que o Bancoob ou a cooperativa central 
transfere recursos às cooperativas singulares, para que realizem empréstimos aos 
seus tomadores, cujos títulos representativos sejam vinculados em garantia à 
operação na forma de penhor. 

6. A verificação do limite global por tomador ainda não está ativa (automatizada) no 
módulo CRL. Assim, as cooperativas devem observar o exposto na Resolução CMN 
nº 4.434/2015. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 11 - Provisão 

1. As decisões referentes aos valores a serem constituídos como provisão para créditos 
de liquidação duvidosa serão baseadas em critérios que possibilitem às entidades 
reconhecer, contabilmente, a real exposição ao risco e atender aos normativos legais. 

2. A provisão será calculada com base nos níveis de risco atribuídos a cada operação, 
em conformidade com os modelos de classificação de risco de crédito adotados pelo 
Sicoob. 

3. As entidades deverão realizar a conciliação do saldo devedor contabilizado da carteira 
de crédito com os relatórios de provisão, objetivando assegurar que toda a carteira foi 
considerada nos cálculos efetuados para sua constituição. 

4. A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa será constituída 
mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos 
percentuais da tabela a seguir sobre o saldo devedor, sem prejuízo da 
responsabilidade dos administradores das entidades pela constituição de provisão em 
montantes suficientes em face de prováveis perdas na realização dos créditos: 

 

Níveis de risco Percentual de provisionamento 

AA 0,0% 

A 0,5% 

B 1,0% 

C 3,0% 

D 10,0% 

E 30,0% 

F 50,0% 

G 70,0% 

H 100,0% 

 

5. Deverão ser divulgadas, nas notas explicativas das demonstrações financeiras,  
informações detalhadas sobre a composição da carteira de operações de crédito, 
observando, no mínimo: 

a) distribuição das operações, segregadas por tipo de tomador e atividade 
econômica; 

b) distribuição por faixa de vencimento; 

c) montantes de operações renegociadas, lançados contra prejuízo e de operações 
recuperadas no exercício. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 12 - Gestão do risco de crédito 
Seção 1 - Considerações gerais 

1. Este capítulo tem por finalidade estabelecer padrões para o acompanhamento do risco 
de crédito. 

2. O acompanhamento do risco de crédito é efetuado de forma consolidada e 
individualizada por entidade, por meio do sistema de Gestão de Risco de Crédito 
(GRC), disponível na Plataforma de Apoio à Decisão (PAD) do Sistema de Informática 
do Sicoob (Sisbr). 

3. O GRC torna possível a análise das taxas de inadimplência, da provisão, do índice de 
cobertura, da evolução da carteira, das concentrações de crédito e da comparação 
com o mercado por meio de relatórios contendo informações consolidadas e analíticas 
das carteiras das entidades. 

4. Os relatórios apresentam, entre outras informações, a quantidade de contratos, o 
saldo devedor, o INAD15, o INAD90 e o IPROV das entidades. 

5. O acesso ao GRC está disponível para os envolvidos no processo de 
acompanhamento do risco de crédito, tanto em âmbito sistêmico, como de cada 
entidade. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 12 - Gestão do risco de crédito 
Seção 2 - Dimensões e indicadores 

1. O sistema de GRC trabalha com as seguintes dimensões agrupadoras:  

a) Classificação de risco da operação: composta pelos níveis de risco AA, A, B, C, 
D, E, F, G, H e HH; 

b) Classificação de risco do tomador: composta pelos níveis de risco AA, A, B, C, 
D, E, F, G, H e HH; 

c) Faixa de endividamento: composta por quatro faixas, conforme quadro a seguir, 
sendo que as operações são consideradas por CPF/CNPJ de maneira 
consolidada no Sicoob: 

 

De 1,00 a 50.000,00 

De 50.000,01 a 100.000,00 

De 100.000,01 a 500.000,00 

Maior que 500.000,00 

 

c.1) exemplo 1: se um tomador possui uma operação de crédito no valor de 
R$35.000,00 na entidade X, essa operação será classificada na faixa de 
endividamento De 1,00 a 50.000,00; 

c.2) exemplo 2: se um tomador possui duas operações de crédito, sendo uma no 
valor de R$ 35.000,00 na cooperativa X e outra no valor de R$ 100.000,00 na 
cooperativa Z, ambas serão classificadas na faixa de endividamento De 
100.000,00 a 500.000,00 em suas respectivas cooperativas. 

d) Modalidade BCB: composta por modalidades padronizadas, conforme o Sistema 
de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), usualmente chamado de 
Central de Risco; 

e) Tipo tomador: composta por cinco tipos conforme quadro abaixo: 

 

Instituição Financeira 

Pessoa Física 

Pessoa Jurídica 

Produtor Rural (PF) 

Produtor Rural (PJ) 

 
2. Os indicadores a serem observados na análise da carteira de crédito são: 

a) INAD15: índice de inadimplência igual ou superior a 15 dias, calculado conforme 
expressão abaixo: 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 12 - Gestão do risco de crédito 
Seção 2 - Dimensões e indicadores 

 

 
b) INAD90: índice de inadimplência superior a 90 dias, calculado conforme 

expressão abaixo: 

 

 

 

c) INAD15 do SFN: índice de inadimplência do Sistema Financeiro Nacional igual 
ou superior a 15 (quinze) dias de recursos livres. Os índices são fornecidos pelo 
Banco Central (Política Monetária e Operações de Crédito no SFN – Quadros 49 
e 50) e cadastrados pela área de gestão centralizada de risco de crédito; 

d) INAD90 do SFN: índice de inadimplência do Sistema Financeiro Nacional 
superior a 90 (noventa) dias de recursos livres. Os índices são fornecidos pelo 
Banco Central (Política Monetária e Operações de Crédito no SFN – Quadros 49 
e 50) e cadastrados pela área de gestão centralizada de risco de crédito; 

e) INAD15 Med: índice de inadimplência do Sicoob igual ou superior a 15 (quinze) 
dias, calculado conforme expressão abaixo: 

 

 

f) INAD90 Med: índice de inadimplência do Sicoob superior a 90 dias, calculado 
conforme expressão abaixo: 

 

 

 
g) IPROV: índice de provisão para créditos de liquidação duvidosos, calculado 

conforme expressão abaixo: 

 

Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 



2ª edição em 12/4/2017 
Resolução Sicoob Confederação 192 

Última atualização em: 13/9/2017 
Resolução Sicoob Confederação 204 

86/92 
 

 
Manual de Instruções Gerais (MIG) – Plataforma de Risco de Crédito 

 

Capítulo 12 - Gestão do risco de crédito 
Seção 2 - Dimensões e indicadores 

h) Índice de Cobertura: representa quanto o IPROV é maior que o INAD90. Esse 
indicador não é calculado pelo sistema GRC, trata-se de uma medida do 
acompanhamento da qualidade da carteira. 

3. Para cálculo do saldo devedor de operações inadimplentes, detalhados no item 
anterior, será considerado o saldo devedor total das operações com parcelas vencidas 
no prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias para o caso do INAD15, e superior a 90 
(noventa) dias para o caso do INAD90. 

a) exemplo 1: se um tomador realiza uma operação de 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) para ser paga em 10 (dez) parcelas de 100.000,00 (cem mil reais), 
desconsiderando os juros e deixa de pagar uma parcela por 18 (dezoito) dias, 
todo o saldo devedor da operação será considerado no cálculo do INAD15; 

b) exemplo 2: se um tomador realiza uma operação de 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) para ser paga em 10 (dez) parcelas de 100.000,00 (cem mil reais) e deixa 
de pagar uma parcela por 95 (noventa e cinco) dias, todo o saldo devedor da 
operação será considerado no cálculo do INAD15 e também para o INAD90. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 12 - Gestão do risco de crédito 
Seção 3 - Relatórios 

1. O GRC possui os seguintes relatórios: 

a) Painel de alerta: apresenta, na forma de gráficos, o comparativo do INAD90 da 
cooperativa com a média do Sicoob e do Sistema Financeiro Nacional (SFN), o 
comparativo do IPROV com a média do Sicoob e o Índice de Cobertura; 

b) Relatório geral: apresenta a quantidade de contratos, o saldo devedor, os índices 
de inadimplência (da entidade, do Sistema Financeiro Nacional (SFN) quando 
houver, ou do Sicoob), de provisão e a variação no período das instituições 
selecionadas; 

c) Relatório das maiores exposições ao risco de crédito: apresenta os contratos dos 
tomadores cujo total consolidado dos saldos devedores esteja entre os maiores 
de uma determinada instituição ou conjunto de instituições, sendo que o número 
máximo apresentado de tomadores é de 99; 

d) Relatório provisão: apresenta o saldo devedor, o valor provisionado e o índice 
de provisão das instituições selecionadas; 

e) Relatório exportação da carteira de crédito: apresenta a carteira de crédito, 
detalhada por contrato; 

f) Relatório consolidado por singular: apresenta a quantidade de contratos, o saldo 
devedor, percentual de participação, os índices de inadimplência (da entidade e 
média da cooperativa central) e de provisão das instituições selecionadas; 

g) Limite exposição por cliente: apresenta os tomadores com limite de exposição 
regulamentar extrapolado ou utilização superior ao percentual desejado; 

h) Painel de análise da carteira: apresenta visão geral da carteira de crédito nas 
suas diversas dimensões.  

2. Os relatórios podem ser gerados conforme tabela a seguir:  
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 12 - Gestão do risco de crédito 
Seção 3 - Relatórios 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 13 - Simulações de condições extremas - teste de estresse 
Seção 1 - Cronograma de realização e divulgação 

1. Conforme legislação em vigor, a estrutura de gerenciamento de risco de crédito deve 
prever a realização de simulações de condições extremas (testes de estresse). 

2. No Sicoob, os testes de estresse são realizados, semestralmente, com data-base nos 
meses de dezembro e junho de cada ano, com divulgações nos meses de março e 
setembro, respectivamente. 

3. Os resultados serão encaminhados às cooperativas centrais e singulares e ao Sicoob 
Confederação. 

4. As cooperativas que não utilizam o Sisbr, estão excluídas desse processo. 
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Título  2 - Gerenciamento do risco de crédito 
Capítulo 14 - Transferência automática de operações de crédito para prejuízo 
Seção 1 - Considerações gerais 

1. Para realização da transferência automática para prejuízo, o Sistema de Informática 
do Sicoob (Sisbr) dispõe de módulo específico, denominado Prejuízo. 

2. No fechamento diário, o Sisbr identifica as operações, cadastradas nos módulos 
Empréstimo, Crédito Rural, Títulos Descontados e Conta Corrente, que estiverem 
classificadas no nível H há mais de 6 (seis) meses e com atraso superior a 180 (cento 
e oitenta) dias. 

3. A transferência para prejuízo ocorrerá, mediante a conclusão da reclassificação e 
contabilização dessas operações, no período referente ao mês anterior à data prevista 
para transferência. 

4. Atendidas as condições para a transferência, o Sisbr gerará, automaticamente, lote 
de todas as operações que serão transferidas para prejuízo, contendo o histórico 
Transferência Automática para Prejuízo. 

5. Imediatamente após a geração do lote, o Sisbr liquidará e criará nova operação, 
classificada como Prejuízo, armazenando as informações da operação original 
(produto, modalidade, cliente, número do contrato, data da operação, garantias, etc.) 
com saldos e datas idênticos ao da operação liquidada. 

6. O Sisbr fornece relatórios que permitem controlar as operações passíveis de 
transferência para prejuízo e as operações que já foram transferidas. 

7. No caso de operações originadas no produto Conta Corrente, a transferência 
automática para prejuízo ocorrerá quando atendidas, também, as seguintes 
condições: 

a) conta-corrente sem limite de crédito implantado: 

a.1) quando o período de utilização contínua de Adiantamento a Depositantes for 
igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias;  

a.2) quando o saldo devedor de Adiantamento a Depositantes estiver classificado no 
nível de risco H há mais de 6 (seis) meses. 

b) conta-corrente com limite de crédito implantado:  

b.1) quando o período de utilização contínua de Adiantamento a Depositantes for 
igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias; 

b.2) quando o saldo devedor de Adiantamento a Depositantes (excesso do limite de 
crédito) estiver classificado no nível de risco H há mais de 6 (seis) meses; 

b.3) o limite de crédito estiver classificado no nível de risco H há mais de 6 (seis) 
meses. 
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Título  3 - Glossário 

1. Balanço perguntado: metodologia utilizada pelo analista de crédito para capturar 
informação econômica e financeira da empresa, a partir de questionário elaborado e 
disponibilizado no CRL. Os resultados dos questionamentos são utilizados para 
composição de indicadores semelhantes aos oriundos dos balanços contábeis. 

2. Escore: pontuação dada pelas variáveis que compõem o modelo de classificação de 
risco. 

3. Exposição ao Descumprimento ou exposure at default (EAD): corresponde ao valor 
da exposição da entidade perante o tomador ou contraparte, no momento da 
concretização do evento de descumprimento. 

4. Perda esperada (PE): representa o valor que se espera perder em média em uma 
operação. 

5. Perda Dado o Descumprimento ou loss given default (LGD): percentual da perda 
econômica, decorrente do descumprimento, considerados todos os fatores relevantes 
para recuperação do crédito. 

6. Probabilidade de Descumprimento ou probability of default (PD): percentual que 
corresponde à probabilidade de descumprimento (inadimplência de 90 dias). 

7. NRA: Nota de risco atribuída pelo analista de crédito. 

8. NRT: Nota de risco técnica apurada pelos modelos estatísticos.  

9. Risco impostado: possibilidade de alterar o nível de risco da operação para pior, a 
partir de funcionalidade disponibilizada no sistema de classificação de operações. 

10. Súmula: relatório disponível no módulo CRL que é resultante do processo de 
classificação do tomador. Reúne informações referentes aos dados básicos do 
tomador, identificação e situação da proposta de crédito, dados a respeito do 
relacionamento, das responsabilidades, dos resultados da avaliação e respectivos 
limites, bem como o parecer do analista de crédito de cada entidade. 

11. Warrant: título de garantia, emitido pela empresa encarregada da guarda e 
conservação de mercadorias, as quais poderão ser vendidas ou negociadas e atesta 
ao portador a propriedade do objeto em custódia, além de ser um instrumento de 
crédito que permite, ao depositante, contrair empréstimo por meio de caução ou 
desconto. 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cau%C3%A7%C3%A3o
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Título 4 - Controle de atualizações 

Data Instrumento de comunicação Referência 

13/9/2017 RES 204 2-7 

 


