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34.1 Anexo Avaliação Interna de risco – POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM 
E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO – PLC/CFT 
 
A Cooperativa realizada avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o 

risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo. 

Dentro desta análise, consideramos: 

Somos uma Cooperativa segmentada, o nosso quadro social é formado somente por 

funcionários da indústria em regime CLT das empresas conveniadas a Cogem, conforme 

regimento interno. 

Considerado o perfil do quadro social, não é comum possuirmos associados 

enquadrados como PPE. 

A Cogem recentemente mudou de categoria passando de “capital e empréstimo” para 

“clássica”, mas ainda não deu início as operações com RDC. 

As políticas de capital e de empréstimo têm como referência o salário base dos 

associados nas empresas, sendo essas políticas consideradas conservadoras. Tanto os 

descontos de quota capital como de empréstimo são consignados em folha de 

pagamento e respeitam o limite de 30% do salário como margem consignável. 

Os empréstimos podem ser contratados pelos canais digitais e pelo atendimento direto 

da Cogem, sempre tendo como referência o salário do associado e as políticas. 

São admitidos aportes esporádicos de capital, através de crédito em conta corrente da 

Cooperativa, mas estão limitados a 30% do salário base. 

Na implantação do produto RDC, não será admitido investimentos/aportes num 

primeiro momento, além do nível de capital que o associado poderá migrar para o RDC, 

conforme políticas a serem definidas pelo Conselho de Administração. 

Não movimentamos dinheiro em espécie na Cooperativa. 

Os nossos funcionários só acessam rotinas dos sistemas e realizam operações de acordo 

com as alçadas definidas no organograma e na descrição de cargos, e que estão 

parametrizadas conforme as políticas. 

Os prestadores de serviços e parceiros só acessam sistemas e realizam operações 

definidas de acordo com as alçadas e dentro do escopo previsto em contrato. 

Apesar do risco minimizado de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo, definimos em nossas políticas, procedimentos e processos, as operações, 

situações e comportamentos que mereçam maior atenção, como por exemplo, 

amortizações constantes de empréstimo, depósitos efetuados por terceiros na conta da 

Cooperativa em nome do associado, mudança repentina nos padrões de vida de 

funcionários, conselheiros, diretores, entre outras análises. 
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Desta forma, concluímos que a probabilidade de ocorrências de crimes de lavagem de 

dinheiro e financiamento ao terrorismo é baixa, bem como o impacto financeiro, 

jurídico, reputacional e socioambiental para a Cooperativa. 

 

 

 


