
NEWS //  

• Benchmarking 

Sua cooperativa já aderiu ao Benchmarking da FNCC? 

Já temos muitas coops satisfeitas, só falta a sua! Novo ciclo vai até agosto, 

aproveite! 

A FNCC inovou, mais uma vez, com uma ferramenta para auxiliar na gestão das federadas, 
é o uso do Benchmarking. Um recurso que oferece uma análise estratégica das melhores 
práticas utilizadas por empresas do mesmo setor. 

O intuito do Benchmarking é aprimorar processos, produtos e serviços. Auxilia a 
disseminação de boas práticas e evita que as cooperativas concorram entre si. Faz com que 
elas, na verdade, troquem experiências e evoluam cada vez mais. 

“O relatório é bem completo e útil, pois conseguimos identificar nossa posição em relação às 
outras cooperativas, e quais são as melhores práticas adotadas por cooperativas com 
estrutura similar a nossa”, conta Denise Rocha, da CrediBASF, sobre a sua experiência com 
o sistema de Benchmarking. 

Novo ciclo do Sistema Benchmarking 

O novo ciclo do Benchmarking está aberto e vai até agosto. As federadas têm até o dia 
20/08/2020 para participar. 

Para que a experiência seja completa e boa para todas as cooperativas, é extremamente 
importante que todas as federadas participem e utilizem o sistema. Ele é muito importante 
para a sua coop, seus colaboradores e, principalmente, para a disseminação dos princípios 
cooperativistas. 

  

•  Entrevista (aniversário Coopertel) 

Coopertel completa 51 anos de história! 

Desafios e conquistas compõem essa trajetória 

Este ano a Coopertel assopra as velinhas e completa 51 anos de história. Essa cooperativa 
de crédito foi criada em 7 de julho de 1969, e autorizada a funcionar pelo Banco Central no 
dia 11 de agosto, do mesmo ano. 

De lá para cá foram muitos os desafios, conquistas e evolução da Coopertel. E para falar 
mais sobre essa história a FNCC fez uma entrevista ping-pong com a Diretora Presidente da 
Coop, Maria Aparecida Ferreira. 



FNCC: Como é fazer parte e comemorar os 51 anos de história da Coopertel? 

Diretora Presidente: É um grande aprendizado, uma conquista coroada pelo sucesso. Mas 
o caminho a ser seguido ainda é árduo e contínuo, para transferir o conhecimento e a cultura 
do cooperativismo. 

FNCC: Quais são as maiores conquistas da Coop? 

Diretora Presidente: Os 51 anos de atividade e a confiança do quadro associativo. Há mais 
de 30 anos a Coopertel faz distribuição gratuita de material escolar, conta com mais de 100 
instituições educacionais conveniadas, e possui várias parcerias como: corretoras de 
seguros, assessoria jurídica, saúde pet, compra cooperada, turismo e entretenimento. 

FNCC: Hoje vocês contam com quantos cooperados? 

Diretora Presidente: Hoje temos 1806 cooperados, e um potencial de crescimento de mais 
15 mil, colaboradores do Grupo Telefônica. 

FNCC: Quais os planos para o futuro da Coopertel? 

Diretora Presidente: Crescimento do quadro associativo, aumento dos benefícios, 
manutenção da harmonia com as empresa do Grupo Telefônica, e, claro, modernização 
constante. 

Vale destacar que, por conta da pandemia, a comemoração foi feita de forma individual. A 
FNCC parabeniza a Coopetel por mais este ano de história, e que muitas conquistas 
componham essa trajetória! 

 

• Reforma de Estatutos Sociais 

Serviço de Reforma de Estatutos Sociais para as 
federadas também conta com parceria 

FNCC investe em parceria com a Bruske e Verdan Contabilidade para este 

serviço 

Quando o assunto é atender cada vez melhor suas federadas, a Federação Nacional das 
Cooperativas de Crédito (FNCC) fechou mais uma parceria em fevereiro deste ano. Dessa 
vez foi para a prestação de serviço da Reforma de Estatutos Sociais. 

Agora as federadas podem contar com o ótimo serviço prestado pela Bruske e Verdan 
Contabilidade. Essa parceria, assim como todas as ações da FNCC, otimizam e facilitam a 
prestação de serviços indispensáveis para as federadas. 

“A parceria entre a FNCC e a Bruske & Verdan Contabilidade e Assessoria possibilitará que 
as Federadas tenham Estatutos bem estruturados, aderentes às normas vigentes e a sua 
realidade operacional, tendo em vista que a nossa empresa é especialista na área exclusiva 



à Cooperativas de Crédito há cerca de 37 anos”, ressalta um dos sócios da empresa, Davi 
Bruske. 

 

• Parceria CETIP 

FNCC fecha parceria para a prestação do serviço de 
CETIP 

Parceria com a CECOOP auxilia federadas com serviços indispensáveis 

Para a prestação do serviço de Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos 
Privados (CETIP) a FNCC fechou uma parceria com a CECOOP (Central Cooperativa de 
Crédito no Estado do Espírito Santo). 

A parceria foi feita no final do ano de 2019, em novembro, e já vem rendendo bons frutos para 
as federadas da FNCC. O atendimento acontece pontualmente, e as atendentes são 
extremamente disponíveis e pró-ativas, qualquer dúvida elas tiram. 

“Esta união possibilita a CECOOP cumprir a sublime missão de prover as cooperativas 
singulares, dos serviços essenciais, expressos nas resoluções emitidas pelo Banco Central. 
Neste cenário, a liderança e a iniciativa da FNCC, ao buscar os serviços indispensáveis, junto 
a CECOOP, se reveste de grande importância para bom funcionamento das suas filiadas”, 
afirma o Diretor Presidente da CECOOP, José Suzano de Almeida. 

 


