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1. Objetivos 

Estabelecer princípios e diretrizes que norteiem a divulgação de informações do Sistema CRESOL, de 

acordo com a Resolução nº 4.557 do Banco Central do Brasil, com o objetivo de assegurar que as 

informações sobre a instituição sejam prestadas com qualidade, equidade e transparência. 

 

2. Princípios 

o Confidencialidade: preservação do sigilo de informações ainda não divulgadas a que tenham 

acesso as partes envolvidas, sendo vedada a utilização dessas informações para a obtenção de 

vantagem para si ou para outros; 

 
o Equidade – promoção do tratamento justo e igualitário de todas as partes interessadas e 

envolvidas na atuação do Sistema CRESOL e de suas subsidiárias, sendo inaceitáveis 

operações efetuadas e atos praticados com base em informações privilegiadas, bem como 

atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto; 

 
o Ética - Temos o compromisso de adotar a ética como princípio nos negócios e nos 

relacionamentos com todas as partes interessadas, conforme previsto no Código de Conduta 

Ética do Sistema CRESOL; 

 
o Integridade - Zelamos por uma atuação íntegra em todas as atividades que desempenhamos, 

sendo elemento-chave da nossa cultura cooperativista; 

 
o Responsabilidade Social - Conduzir os negócios e atividades do Sistema Cresol com ética, 

responsabilidade e com sensibilidade em relação a questões sociais, culturais, econômicas e 

ambientais, contribuindo para o desenvolvimento equilibrado do Brasil e para servir aos 

interesses da coletividade; 

 
o Transparência - Mais do que “a obrigação de informar”, temos a intenção de cultivar o “desejo 

de informar”, sabendo que da boa comunicação interna e externa, particularmente quando 

espontânea, franca e rápida, resulta um clima de confiança, tanto internamente, quanto nas 

relações das cooperativas com terceiros. 

 



 

Cresol Confederação 
Diretoria de Administrativa 

DA 

 

 

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema CRESOL. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.  

V: 1.0 – Validade: 31/03/2023 

 
 

 

3. Público-Alvo 

Esta Política destina-se a todos os conselheiros, dirigentes e colaboradores da Confederação de 

Crédito, Cooperativas Centrais e das Cooperativas Filiadas, assim como as instituições Coligadas às 

Centrais. 

 

4. Referências 

Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, do Conselho Monetário Nacional. 

Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, a estrutura de gerenciamento de capital e a 

política de divulgação de informações.  

 

Resolução nº 4.745, de 29 de agosto de 2019, do Conselho Monetário Nacional. 

Altera a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura de 

gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital. 

 

Resolução nº 4.434, de 5 de agosto de 2015, do Conselho Monetário Nacional 

Dispõe sobre a constituição, a autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações 

estatutárias e o cancelamento de autorização para funcionamento das cooperativas de crédito e dá 

outras providências. 

 

Resolução nº 4.192, de 01 de março de 2013, do Conselho Monetário Nacional. 

Dispõe sobre a metodologia para apuração do Patrimônio de Referência (PR). 

 

Resolução nº 4.193, de 01 de março de 2013, do Conselho Monetário Nacional. 

Dispõe sobre apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de 

Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal. 

 

Resolução nº 4.615, de 30 de novembro de 2017, do Conselho Monetário Nacional. 

Dispõe sobre o requerimento mínimo para a Razão de Alavancagem (RA) e as condições para seu 

cumprimento. 

 

Resolução nº 54, de 16 de dezembro de 2020, do Banco Central do Brasil. 

Dispõe sobre a divulgação do Relatório de Pilar 3. 

 

Circular n° 3.400, de 1 de agosto de 2008, do Conselho Monetário Nacional. 
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Estabelece procedimentos para as cooperativas centrais de crédito, relativamente ao cumprimento das 

atribuições especiais previstas no Capítulo IV da Resolução nº 3.442, de 2007, e dá outras 

providências. 

 

5. Definições 

• Ato ou Fato relevante: qualquer ato ou fato ocorrido na instituição que possa influenciar, de 

modo preponderante, nas decisões de negócios dos investidores nacionais e internacionais que 

se relacionam com o Sistema Cresol. Embora este ato ou fato façam menção a empresas de 

Capital aberto regidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), podemos agregar situações 

para melhoria da governança de acordo com critérios estabelecidos pelos Conselheiros e 

dirigentes. 

• Gestor(es): Colaborador que exerce cargo de liderança, como: presidente, vice-presidente, 

diretor, gerente, coordenador ou supervisor. 

• Informação Privilegiada/relevante: aquela que deve ser mantida em sigilo até sua divulgação 

como ato ou fato relevante. 

 

6. Diretrizes 

6.1. O SISTEMA CRESOL presta, no relacionamento com cooperados, clientes, fornecedores, 

governo, formadores de opinião e comunidade em geral, informações corporativas objetivas, 

confiáveis e tempestivas, com qualidade, transparência, veracidade, completeza, 

consistência e equidade, respeitando os mais altos padrões de Governança Corporativa, 

mesmo em situações de crise.  

6.2. Divulga, de forma homogênea e simultânea, seus atos ou fatos de caráter político-

administrativo, técnico, negocial ou econômico, que possam, de modo preponderante, 

influenciar as decisões de negócios dos cooperados que se relacionam com as cooperativas 

do sistema Cresol.  

6.3. Em conformidade com a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, devem ser 

disponibilizados pela instituição, seja em seu site, para acesso público, seja para envio 

diretamente ao BCB, quando solicitado, relatório e/ou documentos e indicadores aos quais 

as cooperativas do sistema Cresol estão sujeitas. São elas: 

 

6.3.1. Estrutura de gerenciamento contínuo de e integrado de riscos 
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A estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos tem como objetivo identificar, 

mensurar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os mais diversos riscos aos quais está 

exposta na condução de seus negócios de acordo com o seu apetite de risco. 

 

6.3.2. Relatório de gerenciamento contínuo de capital 

O Relatório da estrutura de gerenciamento de capital deve contemplar sua definição, 

indicação de políticas, estratégias, sistemas, rotinas e procedimentos utilizados no 

gerenciamento contínuo de gerenciamento de capital, a avaliação dos impactos no capital 

como resultados do programa de testes de estresse, plano de capital, a avaliação da 

adequação do capital e relatórios gerenciais tempestivos para a Diretoria da instituição, o 

Comitê de Riscos e o Comitê de Auditoria. Adicionalmente, deve abordar também as 

funções e responsabilidades da Diretoria e de cada área envolvida no processo e, por fim, 

as diretrizes adotadas na identificação e avaliação dos riscos incorridos pelo Sistema 

Cresol. 

 

6.3.3. Apuração do montante de ativos ponderados pelo risco (RWA) – Resolução 4.193/13 

A apuração do RWA considera, no mínimo, a soma das parcelas de riscos de crédito, 

mercado e operacional. 

 

6.3.4. Adequação do Patrimônio de referência (PR) – Resolução 4.192/13 

As instituições financeiras devem manter permanentemente capital (Patrimônio de 

Referência) e adicionais de capital principal (Conservação, Contracíclico e Sistêmico) 

compatíveis com os riscos de suas atividades. O Patrimônio de Referência Exigido para o 

Limite da Basiléia é calculado considerando a soma das parcelas do RWA, aplicado ao fator 

de 8% (válido a partir de 01/01/2019). 

 

6.3.5. Razão de Alavancagem (RA) – Resolução 4.615/17 

O índice de razão de alavancagem atua em conjunto com o Índice de Basileia na limitação 

do nível de exposição a risco assumido pelas instituições financeiras. O nível mínimo de 

razão de Alavancagem é de 3% (válido a partir de 01/01/2018). Somente as instituições 

financeiras enquadradas nos Segmentos 1 e 2 (S1 e S2) estão obrigadas a cumprir este 

percentual permanentemente, porém o Sistema Cresol apesar de estar enquadrado nos 

Segmentos 4 (S4) e 5 (S5) utiliza o mesmo percentual como referência. 
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6.3.6. Relatório de Pilar 3 – OVA – Resolução 54/20 

As instituições enquadradas no S4 devem divulgar a tabela OVA relativa aos indicadores 

prudenciais e ao gerenciamento de riscos, com a periodicidade anual. 

 

6.3.7. Declaração de Apetite por Riscos (RAS) – Resolução 4.557/17 

Divulgação de informações referentes à gestão de riscos, em conformidade com a 

Resolução 4.557/2017. Este relatório inclui informações sobre estruturas, processos, apetite 

a riscos e políticas de gestão de riscos e capital do SISTEMA CRESOL. 

 

6.4. A Confederação e as Centrais, de acordo com o art. 60 da Resolução 4.557, ficam 

dispensadas de: 

6.4.1. informar, no relatório gerencial, o grau de disseminação da cultura de gerenciamento de 

riscos; 

6.4.2. efetuar a disseminação de informações por meio de processo estruturado de 

comunicação;  

6.4.3. incorporar os resultados dos testes de estresse no processo estruturado de comunicação;  

6.4.4. documentar na RAS os níveis de apetite por IRRBB para cada abordagem;  

6.4.5. incluir os aspectos adicionais relativos ao IRRBB nos relatórios gerenciais. 

 

6.5. Garante, à sociedade, colaboradores, imprensa, governo e cooperados, o acesso às 

informações de caráter legal e de atos ou fatos relevantes.  

6.6. Não divulga expectativas quanto ao seu desempenho futuro.  

6.7. Não comenta declarações infundadas ou rumores sobre o Sistema, salvo nos casos em que 

sejam solicitados pedidos de esclarecimentos por órgãos de controle e fiscalização ou nos 

casos em que esses possam prejudicar os negócios ou a imagem institucional do Sistema 

CRESOL.  

6.8. O Sistema CRESOL não divulga ato ou fato relevante cuja publicação coloque em risco 

interesse legítimo do Sistema, nos termos da legislação vigente.  

6.9. Quando o Sistema CRESOL decidir pela manutenção do sigilo de ato ou fato relevante e 

este escapar ao seu controle, o Diretor Responsável divulgará, imediatamente, a informação 

por meio de ato ou fato relevante. O Sistema CRESOL divulga ato ou fato relevante por meio 

da publicação em jornais de grande circulação; em portal de notícias com página na internet, 

que disponibilize, em seção com acesso gratuito, a informação em sua integralidade, além 

de publicá-los no website do Sistema CRESOL (www.cresol.coop.br).  

http://www.cresol.coop.br/
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6.10. Os colaboradores e gestores preservam o sigilo das informações do Sistema CRESOL até a 

sua divulgação institucional, e zelam pela segurança do meio onde as informações estão 

armazenadas, impedido qualquer acesso não autorizado. 

6.11. Caso algum colaborador tome conhecimento de informações que possam ser consideradas 

relevantes ou se tiver dúvidas em relação a sua relevância, deverá consultar o responsável 

imediato e, se não amparado apropriadamente, o Superintendente e/ou Diretor, para obter 

uma avaliação adequada quanto à divulgação ou não de tal informação.  

6.12. Colaboradores com acesso a informações relevantes que ainda não tenham sido divulgadas, 

publicamente, na forma da lei, ficam proibidos de discutir tais informações com qualquer 

pessoa não autorizada em qualquer ambiente. As exceções serão tratadas diretamente pelo 

Superintendente e/ou Diretor. 
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7. Responsabilidades 

7.1. Cresol Confederação, Cooperativas Centrais e Singulares 

 
7.1.1. Conselho de Administração 

o Avaliar e aprovar esta Política, bem como as propostas de atualizações e/ou alterações, 

registrando-se em ata; 

o Cumprir e fazer cumprir a aplicação desta Política pela Diretoria das Cooperativas Centrais e 

Filiadas; 

o Indicar ou aprovar Diretor responsável pela divulgação de informações; 

o Comunicar ao Superintendente e/ou Diretoria Executiva qualquer ato ou fato relevante de que 

tenham conhecimento ou que estejam em curso nos negócios sob sua responsabilidade, para 

adoção de decisão sobre a guarda de sigilo ou divulgação. 

 

7.1.2. Conselho Fiscal 

o Averiguar e fiscalizar o cumprimento da aplicação desta Política pelo Conselho de Administração 

e pela Diretoria Executiva da Cooperativa Central e das Cooperativas Filiadas. 

 

7.1.3. Comitê de Divulgação de Informações 

o Aconselhar o Superintendente e/ou Diretoria Executiva na avaliação de todos os atos e fatos 

relevantes;  

o Determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação, inclusive junto aos 

empregados da CRESOL;  

o Auxiliar o Superintendente e/ou Diretoria Executiva a apurar e decidir sobre casos de violação, 

levando infrações ao conhecimento do Comitê de Ética e do Conselho de Administração, 

conforme cada caso;  

o Propor soluções ao Superintendente e/ou Diretoria Executiva diante de casos omissos e 

excepcionais.  

 

7.1.4. Diretor Responsável 

o Consolidar as informações a serem divulgadas no relatório de acesso público; 

o Garantir a conformidade das informações prudenciais divulgadas em relação às informações 

constantes dos relatórios gerenciais estabelecidos nesta política; 

o Propor ao Conselho de Administração atualizações nesta política. 
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7.1.5. Diretoria Administrativa 

o Responsável pela elaboração dos referidos documentos constantes do item 6.3. 

 

7.1.6. Todos os colaboradores 

o Conhecer e entender todos os instrumentos normativos publicados, buscando esclarecer 

eventuais dúvidas junto aos seus gestores ou aos gestores dos processos;  

o Zelar pela aplicação das normas, orientando os demais colaboradores quanto a sua aplicação. 

 

8. Exceções 

Para os casos de exceção ao cumprimento das regras previstas nesta Política, o solicitante 

deverá apresentar pedido de exceção à Diretoria com as razões que o fundamentam, sendo que a 

aprovação do pedido deverá ser feita por, no mínimo, 2 (dois) diretores da Cresol. 

 

9. Medidas Disciplinares/Penalidades 

O cumprimento das diretrizes previstas nesta Política será monitorado e fiscalizado 

periodicamente, conforme discriminado nas responsabilidades, e nos casos de descumprimento será 

acionado o Código de Conduta do Sistema CRESOL, aplicando-se às medidas necessárias cabíveis.  

 

O Colaborador que presenciar o descumprimento de alguma das regras acima tem o dever de 

denunciar tal infração. Ademais, o descumprimento das regras e diretrizes impostas neste documento 

poderá ser considerado falta grave, passível de aplicação de sanções disciplinares.  

 

10. Anexos 

N/A 

 

11. Histórico de Revisões e Aprovações 

Versão Data da 
publicação 

Alterações e descrições Responsável 

1.0 21/01/2021 Elaboração e aprovação Compliance 

1.0 23/03/2021 Aprovação na Diretoria Executiva Diretoria Executiva 

1.0 31/03/2021 Aprovação no Conselho de Administração Conselho de Administração 

 

 


