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12. POLÍTICA DE PATROCÍNIO 
 

a) Objetivos 
 

 Apoiar o desenvolvimento de projetos ou eventos culturais, sociais e de lazer, o 

que reforçará o compromisso social da COGEM. 

 Evidenciar a marca da COGEM nestes projetos ou eventos, o que contribuirá para 

as ações de marketing da Cooperativa. 

 Estimular os RHs a aumentarem o número de associados na empresa, já que o 

apoio financeiro está vinculado a este número. 

 
b) Nota explicativa 

 
Denomina-se “patrocínio” o apoio financeiro a ser disponibilizado pela Cooperativa com 
recursos do FATES no desenvolvimento de projetos sociais, culturais e de lazer em 
conformidade com esta política. 

 
c) Origem dos recursos 

 
FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social  

d) Beneficiados 

Em projetos ou eventos sociais, culturais ou de lazer promovidos, organizados, 
administrados ou apoiados pelas empresas integrantes da área de ação da COGEM 
serão beneficiados diretamente ou indiretamente por estes patrocínios, os funcionários 
destas empresas e por consequência os associados da Cooperativa e potenciais 
associados. 

 
e) Critério 

 
As empresas / unidades, conforme tabela abaixo, poderão pleitear o patrocínio para um 
único projeto ou evento, sendo o valor do patrocínio definido pelo número total de 
associados à Cooperativa na empresa / unidade no último dia do mês anterior a 
liberação dos recursos 

 
Fica estabelecido o número de associados como principal critério, tendo em vista que as 
Cooperativas são sociedades de pessoas sem fins lucrativos. 
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Empresa / unidade (para fins de solicitação e base de cálculo) 

Apex Tool - Sorocaba FTE 

Boge – Sorocaba Indústria Mecânica Samot – São 
Paulo 

Bosch Rexroth – Atibaia e filiais Indústria Mecânica Samot – SBC 

Bosch Rexroth – Pomerode Kanjiko – Salto 

Clarios – Sorocaba Kanjiko – Sorocaba 

Continental – Camaçari Konecranes 

Continental – Guarulhos, CLG e 
IAM NAL 

Continental – Jundiaí e Mogi das 
Cruzes Robert Bosch Direção – Sorocaba 

Continental – Ponta Grossa e 
Macaé SEW-Eurodrive – Arujá 

Continental – Salto SEW-Eurodrive – Indaiatuba e 
filiais 

Continental – SBC SEW-Eurodrive - Joinville 

Continental – Várzea Paulista SEW-Eurodrive – Rio Claro 

Correias Mercúrio – Jundiaí Sumitomo – Itu 

Correias Mercúrio – Marabá Terex (todas) 

CPT Brasil Automotiva  Veyance (todas) 

Eberspaecher – Sorocaba ZF do Brasil – Araraquara 

Edscha – Sorocaba ZF do Brasil – Itu 

Emerson e Ascoval  ZF do Brasil – SBC 

Emicol ZF do Brasil – Sorocaba 

Freudenberg ZF do Brasil (Lemforder) – 
Sorocaba 
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Fórmula do cálculo: 
 

Número total de associados na empresa / unidade no último dia do mês anterior 
multiplicado por R$ 10,00 (dez reais), sendo o teto mínimo do patrocínio de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) para os casos em que o número de associados não atingir esse 
valor, observada a tabela acima. 

 
Haverá a possibilidade de agrupamento de unidades por empresa, caso seja interesse 
da solicitante, no entanto a base de cálculo neste caso será a soma do número de 
associados das unidades abrangidas multiplicado por R$ 10,00 (dez reais). 

 
Caso o valor da demanda seja inferior ao teto estipulado, o valor do patrocínio será 
limitado aos gastos apresentados sendo que o valor não utilizado não se acumulará para 
o próximo projeto. 

 
Caso o valor da demanda seja superior, a Cooperativa patrocinará apenas o teto 
estipulado nesta política. 

 
f) Condições 

 
A empresa deverá exibir a marca da COGEM durante a execução do projeto ou do 
evento patrocinado. 

 
       Para aprovação e conclusão do projeto, a empresa deverá enviar para a Cooperativa: 

 Notas fiscais ou recibos que comprove os gastos.  

 Fotos do evento que evidencie o patrocínio da COGEM, preferencialmente com a   

presença de um funcionário da Cooperativa. 

       Não será admitida a divulgação da marca COGEM somente através de voz. 
 

A prestação de contas do patrocínio deverá ocorrer em até de 90 (noventa) dias da 
liberação da verba. 

 
A empresa autoriza a COGEM a utilizar gratuitamente seu nome e imagens das ações 
realizadas por meio dessa parceria, em suas divulgações na área de Comunicação e 
Marketing, seja interna ou externamente. 

 
g) Solicitação do patrocínio 

 
A empresa deverá apresentar o formulário de pedido de patrocínio (anexo a esta 
política) devidamente preenchido e assinado, bem como os orçamentos para análise e 
cálculo do valor do patrocínio. 

 
A solicitação deverá ser assinada pelo RH local e pelo gerente ou diretor corporativo de 
RH. As situações não previstas nesta política serão analisadas pelo Conselho de 
Administração. 
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A Diretoria Executiva poderá solicitar outras informações necessárias para a análise do 
pleito. 

 
h) Aprovação 

 
Caberá a Diretoria Executiva aprovar o pedido de patrocínio, sempre respeitando as 
diretrizes desta política. 

 
i) Liberação dos recursos 

 
A liberação do patrocínio somente deverá ocorrer após o recebimento na Cooperativa do 
formulário de solicitação devidamente assinado pela empresa conveniada e 
acompanhado dos orçamentos. 

 
Para as empresas que possuem grêmio, o valor do patrocínio poderá ser creditado na 
conta da entidade, caso a empresa faça essa opção. 

 
j) Carência 

 
As novas empresas poderão solicitar o patrocínio somente após o repasse à Cooperativa 
do primeiro desconto em folha da Cogem. 

 
Haverá carência de (1) um ano para a solicitação de novo patrocínio, após conclusão da 
prestação de contas e aprovação da Cooperativa do último patrocínio concedido. 

 
k) Penalidades 

 
Nos casos em que não ocorrer a prestação de contas do patrocínio em até de 90 
(noventa) dias da liberação da verba, a empresa deverá devolver a Cooperativa o valor 
relativo a comprovação não realizada, quer seja parcial ou integral. 
 
Os patrocínios em que a prestação de contas ocorrer com atraso, não houver a 
divulgação da marca COGEM, ou ocorrer o descumprimento de outras condições 
estabelecidas nesta política, impossibilitará de a empresa solicitar novo patrocínio no 
ano seguinte ao da ocorrência da irregularidade. 
 
 


