
 
 

 
 

 

POLITICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES 

 

Esta Política visa estabelecer princípios e diretrizes para a execução do Plano 

de Sucessão dos Administradores, considerando a natureza da entidade, em 

conformidade com a classificação da cooperativa, riscos e complexidade de 

suas operações, alinhados a legislação e normativos que disciplinam e 

regulamentam o segmento.   

Esta Política de Sucessão de Administradores é revisada no mínimo a cada 5 

(cinco) anos, atendendo proposta da área responsável pela elaboração do 

Plano de Sucessão ou em decorrência de fatos relevantes e, também por 

sugestão do Sicoob. 

Será considerado quanto a Política de Sucessão:  

- alta administração sendo cargos ocupados no Conselho de Administração e 

Diretoria Executiva; 

- sucessão: transição de cargo ou mandato do membro da alta administração 

com o objetivo garantir a execução da estratégia e a continuidade do negócio;  

- plano de sucessão: planejamento com base nas boas praticas de governança 

para identificar, selecionar, avaliar e capacitar continuadamente a alta 

administração, objetivando o desenvolvimento e a renovação qualificada de 

seus componentes e zelando pela transparência e sustentabilidade dos 

processos decisórios;  

- identificação: procedimento de verificação das pré-condições exigidas pela 

legislação em vigor para o exercício dos cargos da alta administração;  

- seleção: triagem e verificação de pessoas com competências para 

atendimento de requisitos mínimos como: capacidade técnica, capacidade 

gerencial, habilidades interpessoais, conhecimento das leis e regulamentos 

relativos à sua atuação e experiência;  

- avaliação: mensuração de competências para o desempenho cargo;  

- capacitação: ações de desenvolvimento com objetivo de aperfeiçoar ou 

adquirir competências e conhecimentos necessários e alinha-los aos valores e 

propósitos da Instituição.    

Complementam esta Política, e a ela subordinam todas as normas e os 

procedimentos operacionais que regulam o Plano de Sucessão.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PLANO DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES. 
 

O Plano de sucessão segue as diretrizes da Política de Sucessão de 

Administradores, caracteriza-se pelo planejamento estratégico alinhado com as 

boas práticas de governança tem como objetivo zelar pela transparência e 

sustentabilidade dos processos decisórios, buscando o desenvolvimento, 

qualificação e renovação da alta administração.  

Direcionado à alta administração e seus potenciais sucessores, contempla 

processos distintos para Conselho de Administração e para a Diretoria 

Executiva.  

O Conselho de Administração na missão de proteger e valorizar o patrimônio 

da cooperativa deve estruturar conduzir e acompanhar o processo de 

sucessão, em etapas sequenciais e inter-relacionadas quanto a: identificação, 

seleção, avaliação e capacitação. 

O processo será estruturado distintamente quanto a membro da alta 

administração em exercício de mandato e futuro Conselheiro de Administração 

e Diretor Executivo. 

Membro estatutário em exercício, Conselheiro de Administração e Diretor 

Executivo, aplica-se etapa de capacitação: técnica, gerencial, habilidades 

interpessoais, experiência, conhecimento da legislação e regulamentação 

relativo à sua responsabilidade.  

Futuro Conselheiro de Administração associado pleiteante ao cargo, eleito em 

Assembleia, às etapas aplicáveis serão de identificação e capacitação.  

Diretor Executivo eleito pelo Conselho de Administração em reunião, conforme 

regras estatutárias serão aplicáveis às etapas de: identificação, seleção, 

avaliação e capacitação.   

 

PLANO DE SUCESSÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Procedimento de identificação e verificação das pré-condições exigidas pela 

regulamentação em vigor para futuro conselheiro de administração, onde o 

atendimento dos pré-requisitos do cargo contenham informações detalhadas no 

currículo, evidenciadas e comprovadas por documentação especifica.     

Quanto ao Conselheiro de Administração em exercício não se aplica o acima 

especificado, pois já foi identificado anteriormente.  

A verificação e identificação das informações apresentadas quanto ao 

atendimento dos requisitos realizar-se-ão por meio de: consulta às fontes, 

pública ou privada de dados cadastrais, documentos, ou outras solicitações do 

Banco Central do Brasil.  



 
 

 
 

O postulante ao cargo da alta administração deve atender as condições 

exigidas pelas regulamentações em vigor: 

a) ter reputação ilibada:  

 pesquisar nome e cpf do candidato nos órgãos detentores de informações de 

dados, verificando a existência ou não de apontamentos que o desabone;  

 empresas ou organizações que tenham vínculo com o candidato ou com 

parente de 1º grau, e caso identificado o vinculo, verificar, pelo CNPJ, a 

situação cadastral junto a receita federal bem como a natureza, integridade e 

confiabilidade da organização. 

 b) ser residente no país: comprovante de residência em do nome do 

candidato, conta de energia elétrica, notificação do Imposto de Renda do último 

exercício, recibo da declaração referente ao exercício em curso, contrato de 

locação em que figure como locatário;  

c) não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de 

sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de 

concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade 

ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos:  

 apresentar certidão de antecedentes criminais, certidões negativas, cível e 

criminal nada consta, e comprovante de regularidade no Cadastro de Emitentes 

de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF).  

d) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de 

conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor:  

 verificar situação jurídica junto ao Banco Central do Brasil.  

e) não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou 

administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques 

sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou 

circunstâncias análogas:  

f) não estar declarado falido ou insolvente:  

g) não ter controlado ou administrado, nos 2 anos que antecedem a eleição ou 

nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, 

intervenção, falência ou recuperação judicial. 

 quanto aos itens: e, f, g, as informações apresentadas serão comprovadas 
através de consultas em sistema de dados disponíveis e demais órgãos 
reguladores.   

Ao postulante de cargo da alta administração, será considerado como 

complemento de pré-requisitos, apresentar as condições para o exercício do 

cargo, exigidas pela legislação e pela regulamentação em vigor, e: 

 escolaridade, formação acadêmica: graduação nível superior, comprovada 
através do certificado acadêmico; 



 
 

 
 

 experiência profissional: cargos de gestão ou experiência e vivencia em 
governança, mínimo de 04 (quatro) anos, comprovado através da análise 
curricular;  

 capacidade técnica e gerencial: visão estratégica, sistêmica, praticas de 
governança, noções de legislação aplicável às funções do cargo, capacidade 
de ler e entender relatórios gerenciais, contábeis e estratégicos, conceitos de 
finanças e economia, planejamento orçamentário e conhecimento sobre o perfil 
e gestão de riscos da Instituição, itens avaliados através de analise curricular;  

 conhecimentos e certificações: certificação de dirigente, governança 
corporativa, documentos societários, planejamento estratégico, participação em 
cursos e eventos na área do cooperativismo, comprovados através de 
certificação de participação;       

 ser cooperado pessoa física e ou sócio fundador ou proprietário de empresa 
cooperada, mínimo a 04 (quatro) anos; 

 apresentar idade mínima, 30 (trinta), máxima 65 (sessenta e cinco) anos, 
com desligamento compulsório ao completar 75 anos de idade.  

 

CAPACITAÇÃO: 

 

Desenvolvimento de ações com o objetivo de adquirir e aperfeiçoar 

conhecimentos necessários aos valores e propósitos, sendo a educação 

continuada pré-requisito para a governança e boas praticas de gestão;  

Ações educacionais sobre temas de relevância para a formação de conselheiro 

de administração, inerente ao modelo de negócio da cooperativa, poderão ser 

realizadas mediante proveniência das Entidades representativas, por ações 

presenciais ou a distancia, e ainda a critério da contratação da cooperativa.    

A capacitação para futuro conselheiro ou para conselheiro em exercício deverá 

atender:  

 futuro conselheiro de administração: integração institucional e identidade 
institucional, DNA Sicoob.  

 conselheiro de administração em exercício de mandato: integração 
institucional e identidade institucional, DNA Sicoob, preparação e certificação 
de conselheiro de administração Sicoob, participação em eventos estratégicos 
e nos programas de excelência em educação corporativa disponibilizados pelas 
Entidades representativas.   

 ações devem ser realizadas no primeiro ano de mandato do conselheiro de 
administração, visando adquirir e aprimorar conhecimentos técnicos.  

 

PLANO DE SUCESSÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA: 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Procedimento de identificação e verificação das pré-condições exigidas pela 

regulamentação em vigor para futuro diretor executivo, onde o atendimento dos 



 
 

 
 

pré-requisitos do cargo contenham informações detalhadas no currículo, 

evidenciadas e comprovadas por documentação especifica.     

Quanto ao diretor executivo em exercício, e caso haja recondução ao cargo 

não se aplica o acima especificado, pois já foi identificado anteriormente.  

A verificação e identificação das informações apresentadas quanto ao 

atendimento dos requisitos realizar-se-ão por meio de: consulta às fontes, 

pública ou privada de dados cadastrais, documentos, ou outras solicitações do 

Banco Central do Brasil.  

Verificação das pré-condições do futuro candidato ao cargo de diretor 

proveniente de seleção externa deve atender as condições exigidas pelas 

regulamentações em vigor: 

a) ter reputação ilibada:  

 pesquisar nome e cpf do candidato nos órgãos detentores de informações de 

dados, verificando a existência ou não de apontamentos que o desabone;  

 empresas ou organizações que tenham vínculo com o candidato ou com 

parente de 1º grau, e caso identificado o vinculo, verificar, pelo CNPJ, a 

situação cadastral junto a receita federal bem como a natureza, integridade e 

confiabilidade da organização. 

 b) ser residente no país: comprovante de residência em do nome do 

candidato, conta de energia elétrica, notificação do Imposto de Renda do último 

exercício, recibo da declaração referente ao exercício em curso, contrato de 

locação em que figure como locatário;  

c) não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de 

sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de 

concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade 

ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos:  

 apresentar certidão de antecedentes criminais, certidões negativas, cível e 

criminal nada consta, e comprovante de regularidade no Cadastro de Emitentes 

de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF).  

d) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de 

conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor:  

 verificar situação jurídica junto ao Banco Central do Brasil.  

e) não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou 

administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques 

sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou 

circunstâncias análogas:  

f) não estar declarado falido ou insolvente:  

g) não ter controlado ou administrado, nos 2 anos que antecedem a eleição ou 

nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, 

intervenção, falência ou recuperação judicial. 



 
 

 
 

 quanto aos itens: e, f, g, as informações apresentadas serão comprovadas 
através de consultas em sistema de dados disponíveis e demais órgãos 
reguladores.   

Para o cargo diretor executivo será considerado como complemento de pré-

requisitos, apresentar condições para o exercício do cargo, conforme exigência 

da legislação e da regulamentação em vigor, e: 

 escolaridade, formação acadêmica: graduação nível superior, comprovada 
através do certificado acadêmico; 

 experiência profissional: comprovada em cargos de gestão ou experiência 
em vivencia em governança, comprovado através da análise curricular e 
entrevista;   

 capacidade técnica e gerencial: visão estratégica, sistêmica, praticas de 
governança, noções de legislação aplicável às funções do cargo, capacidade 
de ler e entender relatórios gerenciais, contábeis e estratégicos, conceitos de 
finanças e economia, planejamento orçamentário e conhecimento sobre o perfil 
e gestão de riscos da Instituição, itens avaliados através de analise curricular e 
prova técnica;  

 conhecimentos e certificações: certificação de dirigente Sicoob , governança 
corporativa, documentos societários, planejamento estratégico, participação em 
cursos e eventos na área do cooperativismo, comprovados através de 
certificação de participação;       

 apresentar idade mínima, 30 (trinta), máxima 65 (sessenta e cinco) anos.    

 

SELEÇÃO 

 

Seleção é a etapa de escolha do candidato com conhecimentos e habilidades 

para desempenhar as atividades determinadas ao cargo, por meio de técnicas 

de avaliação, analise e comparação de dados que é a junção entre os pré-

requisitos da vaga e o perfil apresentado pelo candidato.  

O Conselho de Administração é responsável pela eleição do futuro diretor 

executivo, através de processo seletivo conduzido de forma a identificar 

profissional por tipo de perfil, mediante metodologia de gestão e competência 

que aponta os indicadores comportamentais do perfil da vaga.  

O processo deverá ser realizado por empresa especializada em recrutamento e 

seleção visando o atendimento da demanda, onde participarão do processo os 

candidatos que atenderem os requisitos de acesso ao cargo.  

 

Critérios de seleção:  

Capacidade técnica e gerencial: verificar através de análise curricular, prova 

técnica, entrevista individual ou coletiva realizada com a participação mínima 

de 02 (dois) membros do Conselho de Administração da Cooperativa com 

objetivo de avaliar: 



 
 

 
 

 visão estratégica e sistêmica de longo prazo, conhecimento das boas 
práticas de governança, noções da legislação aplicável às funções do cargo, 
capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis e financeiros, 
adequados ao perfil de risco da cooperativa;  

Competências profissionais e formação acadêmica: realizada através de roteiro 

de entrevista individual por competência e certificação acadêmica: 

 competências especificas inerentes ao cargo de gestão e reconhecida 
contribuição para atividade empresarial e para a sociedade.  

Certificação de dirigente:  

 que aborde aspectos da governança cooperativa, documentos societários, 
planejamento estratégico, conceitos básicos de finanças e economia, 
planejamento orçamentário e gestão de riscos; 

Estilo de liderança, traços de personalidade, habilidades interpessoais, 

avaliação psicológica:  

 aspectos comportamentais específicos e inerentes ao cargo de gestão.  

Experiência e expertise técnica em uma ou mais áreas de interesse da 

entidade, verificar através de analise curricular e entrevista:    

 atividade profissional em cargos de gestão, experiência e vivencia em 
governança corporativa, por meio de participação ou apoio a outros conselhos.  

 

AVALIAÇÃO 

 

Avaliação é o procedimento de mensuração das competências para o 

desempenho no cargo do diretor executivo em exercício de mandato, 

periodicidade anual, e é de responsabilidade do Conselho de Administração.  

Processo deverá ser efetuado em etapas de forma a garantir a imparcialidade, 

justiça e ética na avaliação, e ainda poderá ser realizado por empresa 

especializada.  

Sucessor para o cargo de diretor: candidato proveniente de seleção externa, a 

avaliação será realizada por meio do processo de seleção, sendo o processo 

composto pelas etapas:  

 planejamento: alinhamento estratégico e definição de metas, treinamento de 
sensibilização sobre as competências com os envolvidos (avaliados e 
avaliadores)   

 acompanhamento: acompanhamento das competências e metas.  

 Avaliação: avaliar anualmente e formalmente as competências e o 
atingimento de metas  

 Desenvolvimento: reunião de feedback, implementação das ações de 
melhorias. 

Quanto ao diretor em exercício, a avaliação deve ser realizada pelo Conselho 
de Administração constantemente de forma abrangente incluindo, além de 



 
 

 
 

ferramentas de avaliação e desempenho, o estabelecimento de metas e 
critérios:  

Visão Estratégica do Negócio com foco em resultado: definir e disseminar 

estratégias competitivas de desempenho empresarial com foco no mercado 

financeiro e no cenário político econômico para consolidar a atuação do Sicoob 

no Sistema Financeiro Nacional;  

 acompanha o alcance de objetivos e metas da Diretoria Executiva sob sua 
responsabilidade, entregando resultados concretos e de qualidade, com foco 
estratégico no médio e longo prazo.  

 responde pelos resultados da Diretoria Executiva e pela condução de 
projetos e iniciativas estratégicas de âmbito corporativo, monitorando 
indicadores e atuando preventivamente para evitar riscos que possam 
comprometer a eficiência ou impactar nos resultados. 

Foco na Eficiência e Eficácia: agregar valor ao Sicoob por meio da otimização 

de recursos, identificação de oportunidades de negócios:  

 definição de prioridades quanto ao orçamento e alocação dos recursos, 
influenciando os investimentos da Cooperativa;  

 garante a consistência entre o planejamento de sua Diretoria e a estratégia 
organizacional, respondendo pelo alinhamento de seus gestores às diretrizes 
definidas.  

Relacionamento Institucional: representar o Sicoob e zelar pela sua imagem 

institucional articulando e estabelecendo alianças estratégicas para 

fortalecimento da marca;  

 representa internamente projetos e iniciativas estratégicas de âmbito 
corporativo, com foco na cooperação e integração de esforços para a 
realização e alcance dos objetivos conjuntos;   

 estabelece parcerias estratégicas com foco na cooperação e integração de 
esforços para alcance dos benefícios.  

Visão de Mercado: posicionar o Sicoob como agente de desenvolvimento local, 

defendendo a sustentabilidade econômica da instituição e sua expansão para o 

mercado, a fim de atender as necessidades de seu mercado: 

 acompanha as variáveis e tendências relacionadas ao negócio, discutindo e 
planejando, junto a seus pares, com equilíbrio, dinamismo e flexibilidade em 
suas decisões, avaliando cenários que envolvem grau de incertezas, mantendo 
o nível de eficiência e produtividade da cooperativa. 

Liderança: ser referência para o Sicoob na gestão e no reconhecimento do seu 

capital humano, inspirar formação de talentos e equipes de alto desempenho.  

 define as estratégias da cooperativa, delegando responsabilidades e 
desafios ao grupo gerencial, contextualizando suas implicações e contribuindo 
para construção de uma visão integrada dos gestores e profissionais, 
mobilizando para o alcance dos resultados organizacionais. 



 
 

 
 

Tomada de decisão: tomar decisões consistentes com os objetivos 

estabelecidos considerando riscos e impactos na cooperativa. 

 identifica  oportunidades para a cooperativa, assume desafios, em decisões 
de riscos calculados, com visão dos impactos na cadeia de valor, tendo como 
premissas padrões, políticas, valores e foco nos resultados.  

 

CAPACITAÇÃO 

 

Ações de desenvolvimento com o objetivo de aperfeiçoar ou adquirir as 

competências e conhecimentos necessários e alinhá-los aos valores e 

propósito da Instituição, sendo a educação continuada pré-requisito para a 

governança e as boas praticas de gestão.  

Ações educacionais poderão ser realizadas mediante proveniência dos Órgãos 

Institucionais, quer sejam presenciais ou à distância, e ou ainda a critério da 

cooperativa.  

O processo de capacitação deve contemplar um plano de desenvolvimento das 

competências, sendo que esse procedimento tem como principal objetivo 

reforçar as competências que apresentaram o resultado acima do esperado e 

promover a aquisição daquelas que contribuirão para o bom desempenho no 

exercício da gestão.  

Formação básica para Diretores Executivos.  

Futuro Diretor Executivo:  

 Integração Institucional e Identidade Institucional DNA Sicoob.   

Diretor Executivo em exercício de mandato:  

 integração institucional e identidade institucional DNA Sicoob; 

 curso preparatório de certificação de diretor e Anbima CPA 10;  

 participação em fóruns e eventos estratégicos, em programas de excelência 
de educação corporativa.  

São recomendadas que as ações acima sejam realizadas no primeiro ano de 

mandato do diretor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


