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MENSAGEM 
        DA DIRETORIA
Raul Huss de Almeida – Diretor-presidente

Solidez e liquidez são termos intimamente associados à imagem da Credicitrus. São atributos muito 

valorizados pelos cooperados, tanto quanto o bom atendimento, os bons produtos e serviços e as 

condições vantajosas que oferecemos. Tudo isso gera segurança e explica a crescente confiança 

depositada em nossa Cooperativa pelos produtores rurais, comprovada pela expansão de nosso 

quadro de associados, nossas operações de crédito e nosso patrimônio líquido, entre outros 

indicadores. Pelos resultados obtidos, também temos merecido respeito cada vez maior das 

autoridades do sistema financeiro e mantido o mais alto grau de segurança de crédito rural de todo 

o sistema cooperativista. 

Nosso bom conceito é resultado do modelo de gestão que adotamos desde a constituição da 

Credicitrus, em 1983. Nossos Conselhos de Administração, cujos integrantes têm seus nomes 

submetidos à aprovação do Banco Central, sempre defenderam a mesma idéia: é fundamental   garantir 

a integridade e a perenidade da Cooperativa. Para isso, foram criados procedimentos e controles 

internos rígidos, a serem seguidos por todos, da diretoria executiva aos níveis operacionais, sempre 

acompanhados por auditorias sistemáticas. Com isso, a Credicitrus foi pioneira na aplicação das 

modernas regras de governança cooperativa, as quais têm sido constantemente aperfeiçoadas.

Em paralelo às regras internas, também sempre acatamos todas as normas e resoluções do Banco 

Central para o nosso segmento de negócios.

Esse rigor de conduta é um diferencial raramente citado, mas de extremo valor para a Credicitrus, 

pois é o alicerce firme que nos permitirá atingir níveis cada vez mais altos em benefício de nossos 

cooperados e das comunidades nas quais atuamos.



Foi graças a essa base que atravessamos sem abalos dois momentos delicados em 2008. O primeiro 

deles ocorreu em abril, com o falecimento prematuro de Leopoldo Pinto Uchôa, principal executivo 

de nossa Cooperativa desde sua fundação, sob cuja orientação a Credicitrus consagrou-se como 

a maior organização de sua categoria na América Latina. O segundo ocorreu no quarto trimestre, 

quando o mercado se agitou com a crise financeira norte-americana e seus reflexos na economia 

mundial.

A ausência de Leopoldo Uchôa, embora muito sentida, não trouxe descontinuidade à nossa 

administração, graças aos procedimentos e controles citados. Também contribuiu para isso o 

fato de Leopoldo já vir preparando sua sucessão nos últimos anos, cercando-se de profissionais 

experientes e de confiança. 

Por outro lado, no que diz respeito à crise, enquanto os bancos fecharam as portas ao produtor no 

final do ano, a Credicitrus socorreu todos os seus associados. Desse modo, valorizou sua presença 

em nosso meio, pois foi, provavelmente, a única instituição financeira a manter seus canais de 

crédito abertos.

À parte esses períodos em que houve necessidade de redobrar nossa atenção, 2008 foi positivo. 

Continuamos crescendo e superando recordes. E ainda registramos uma tendência auspiciosa: o 

aumento da fidelidade dos produtores rurais à nossa Cooperativa, perceptível no maior volume 

médio de operações realizadas durante o ano. Trata-se de um ato de inteligência, pois concentrar as 

operações financeiras - profissionais, pessoais e familiares - na Credicitrus proporciona importantes 

vantagens ao cooperado e à sua região e ainda contribui para fortalecer nossa Cooperativa.

Como conclusão, podemos afirmar que a Credicitrus é hoje maior, mais forte e mais confiável. E, 

portanto, está mais preparada para vencer os desafios do futuro.
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O ano de 2008
          em resumo



Uma perda inesperada

• Leopoldo Pinto Uchôa, fundador da Credicitrus e reconhecido como um dos maiores líderes da 

história do cooperativismo de crédito brasileiro, faleceu em 8 de abril. 

• Em 17 de abril, o Conselho de Administração definiu a sucessão na Diretoria Executiva da 

Cooperativa, que ficou assim composta para a gestão até 2010: Raul Huss de Almeida, diretor-

presidente; Moacyr Pegoraro, diretor administrativo e operacional; e Siguetoci Matusita, diretor de 

planejamento e controle.

25 anos de fundação

• Para comemorar os 25 anos de fundação da Credicitrus, foi lançado, em evento que homenageou 

os fundadores da Cooperativa, o livro “Credicitrus, um exemplo da força do cooperativismo de 

crédito”, idealizado por Leopoldo Pinto Uchôa.

Sustentabilidade

• Com a participação recorde de 1.300 cooperados, a AGO 2008 marcou os 25 anos de fundação da 

Credicitrus. Cada cooperado presente recebeu uma muda de jequitibá, escolhido para simbolizar o 

crescimento sustentável da Cooperativa.
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Segurança e agilidade

• A Credicitrus reestruturou sua plataforma computacional, investindo principalmente em sistemas 

de segurança e infraestrutura, com o objetivo de apoiar o crescimento da Cooperativa e tornar mais 

ágil e confiável o atendimento aos cooperados. 

• Em 2008, consequência do crescimento de seu quadro de pessoal, a Credicitrus instalou sua 

primeira CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

Atendimento ao cooperado

• A Credicitrus ampliou sua rede de atendimento com a inauguração das novas filiais de Bauru e 

Santa Fé do Sul e das novas instalações das filiais de Lençóis Paulista, Birigui e Penápolis, todas no 

estado de São Paulo.

Novidades

• A Credicitrus lançou um benefício inovador, denominado Viva Bem Feliz, consistindo no 

adiantamento em dezembro de parte das sobras a que o cooperado só teria direito no final de 

março de 2009, após a AGO da Cooperativa.

• Outros lançamentos do ano foram o cartão SicoobCard Gold 

e o convênio Fast Shop. O primeiro oferece a conversão do 

valor das compras em pontos que podem ser trocados por 

prêmios. O segundo permite ao cooperado adquirir aparelhos 

eletroeletrônicos com descontos e pagamento bastante 

facilitado.

Regras internas

• Foi lançado em 2008 o Código de Ética da Credicitrus, com 

diretrizes de comportamento a serem seguidas por todos os 

funcionários, estagiários e gestores.



Responsabilidade social e ambiental

• Foi inaugurado em março, na EECB – Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, o projeto 

de educação ambiental de alunos de ensino fundamental de escolas públicas da região.

• Entrou em operação em julho a Cooperlimpo - Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis 

de Bebedouro, constituída com o apoio da Credicitrus e da Coopercitrus, por intermédio do FISC, e 

de outras cooperativas de Bebedouro.

• A Credicitrus liderou duas campanhas de sucesso: a primeira permitiu a doação de 15 mil 

cobertores a famílias carentes; a segunda possibilitou a compra de 4.145 cestas de Natal também 

doadas a famílias carentes.

• A Cooperativa fez uma doação de R$ 20.000,00, por intermédio do FISC, às vítimas das enchentes 

de Santa Catarina.
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Perfil da
   Cooperativa



A Credicitrus – Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus, fundada por 24 produtores rurais, no 

município de Bebedouro (SP), em 14 de setembro de 1983, foi constituída com o objetivo inicial de 

atuar como braço financeiro da Coopercitrus – Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de 

São Paulo, sediada no mesmo município. As principais finalidades da Credicitrus são:

I – Proporcionar, por meio do mutualismo, assistência financeira aos associados em suas   

necessidades e atividades específicas, visando fomentar a produtividade rural e a produção 

agropecuária, bem como sua circulação e industrialização.

II – Oferecer formação educacional aos seus associados, no sentido de consolidar a prática 

cooperativista, por meio de ajuda mútua, economia sistemática e uso adequado do crédito.
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Banco Cooperativo

(Leopoldo Pinto Uchôa foi um grande incentivador da constituição de um banco pertencente às 

próprias cooperativas, o que se efetivou em julho de 1997, com a fundação, autorizada pelo Banco 

Central, do Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil)

Tenho certeza de que – como ocorre na Alemanha, na França, na Holanda, na União Soviética e em 

muitos outros países – cada cooperativa agropecuária, cada empresa, cada vila terá a sua cooperativa 

de crédito ligada ao banco cooperativo. Será um sistema com capilaridade tão gigantesca que nada 

poderá nos afetar. (maio de 1991)

Nossas mais altas autoridades estão sensibilizadas para a importância desse banco, e confiamos 

que será viabilizado a curto prazo. (setembro de 1993)

A médio e longo prazo, o Bancoob será a maior e mais importante fonte de recursos de crédito 

para a agricultura brasileira. E a Credicitrus, conforme tem comprovado, será o melhor canal para a 

distribuição desses recursos aos produtores de nossa região. (dezembro de 1998)

25 anos de crescimento contínuo
(tributo a Leopoldo Pinto Uchôa)

A trajetória completa da Credicitrus é relatada no livro “Credicitrus – um exemplo da força do 

cooperativismo de crédito”, idealizado por Leopoldo Pinto Uchôa e lançado em setembro de 

2008. O livro representou não só um novo elemento para o estudo da evolução do cooperativismo 

de crédito no mundo e do crédito rural no Brasil, mas igualmente um tributo a Leopoldo Uchôa, 

fundador, primeiro diretor de Crédito Rural e de Operações da Cooperativa e, entre março de 2000 

e abril de 2008, seu diretor-presidente. Graças à sua liderança e à sua visão estratégica, a Credicitrus 

venceu as dificuldades iniciais e conquistou a posição de solidez que detém, constituindo-se em 

exemplo para todas as organizações de seu segmento. 

A seguir, são publicadas algumas das mais significativas declarações que Leopoldo Pinto Uchoa fez 

ao longo dos quase 25 anos em que permaneceu à frente da Credicitrus (período em que também 

presidiu a Coopercitrus e a Cooperfértil – Cooperativa Central de Fertilizantes, além de ter fundado 

e presidido, na sua fase inicial, a Cooperativa Central de Crédito Rural do Estado de São Paulo). 



Expansão

(A expansão da rede de filiais foi outra meta na qual Leopoldo Uchôa 

trabalhou intensamente)

(...) continuamos crescendo. (...) Como resultado, os produtores rurais 

brasileiros – a exemplo do que já ocorreu nos países mais desenvolvidos 

– começam a ver as receitas geradas no campo revertidas em benefício 

do próprio campo, constituindo-se em meios de capitalização da 

agropecuária. (maio de 2000)

Queremos estar cada vez mais perto do produtor rural. Vamos nos instalar 

em seu município, em seu distrito, em sua vila. E vamos manter a mesma 

filosofia de simplicidade e humildade. Para isso, procuraremos fazer 

parcerias com outras entidades, como cooperativas de produção que se 

caracterizem pela solidez e pela seriedade, prefeituras e sindicatos rurais. 

Em resumo, queremos fazer da Credicitrus a opção mais conveniente e 

mais adequada às necessidades e aos interesses do homem do campo. 

(agosto de 2001)

O futuro

 (...) vejo o futuro com otimismo. O agronegócio brasileiro é essencial 

para o combate da fome no mundo. O Brasil está no lugar certo na hora 

certa. E acredito que o bom senso sempre tende a prevalecer. Com as   

cooperativas, de um lado, investindo na plena profissionalização de suas 

equipes, na informatização de suas atividades e no atendimento aos 

cooperados com o mais baixo custo possível, e as autoridades econômicas, 

de outro, provendo os meios de apoio para que o cooperativismo se 

desenvolva com mais rapidez, não teremos apenas um agronegócio mais 

produtivo. Teremos um Brasil melhor. (março de 2008)
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Visão, 
     missão 
e valores



Visão
Ser a excelência no atendimento, com sustentabilidade.

Missão
Atender aos objetivos financeiros dos cooperados com qualidade, 

agilidade e melhor gestão dos recursos, participando do

desenvolvimento da comunidade.

Valores
Dignidade

A essência do cooperativismo é a valorização do ser humano. Esta está presente nos benefícios 

proporcionados pela Credicitrus ao cooperado. Também está presente no apoio aos funcionários, 

base da excelência que se busca em cada tarefa, para que tenham condições dignas de sobrevivência 

e de crescimento pessoal, familiar e profissional.

Participação

O cooperado ocupa não somente a posição de cliente. Também é proprietário de parte do 

patrimônio da Credicitrus. Assim, acompanha as decisões, o desempenho e zela, em profundidade, 

pela gestão da cooperativa.   

 

Cooperação

O mecanismo de cooperação em negócios proporciona mais do que benefícios imediatos ao 

cooperado. Também gera o bem-estar de todos no longo prazo.

Responsabilidade Social

Além de beneficiar o cooperado, a Credicitrus proporciona vantagens à sua família, aos seus 

empregados e também à comunidade em que vive, ao seu município e à sua região. A soma desses 

benefícios define a responsabilidade social.
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Inovação

A Credicitrus tem por vocação buscar constantemente novas alternativas por meio de pessoas, 

tecnologia e negócios. É ágil ao criar e explorar oportunidades e adaptar-se às mudanças do 

mercado. Com essa postura, contribui para a evolução do Sistema de Cooperativas de Crédito no 

Brasil, no qual é uma referência.

 

Solidez

A Credicitrus considera que, para ser sólida, deve preservar e fortalecer o patrimônio dos 

cooperados acima de tudo, seguindo regras rígidas e precisas e tomando decisões com base em um 

cuidadoso planejamento. A solidez gera, no cooperado, a confiança na gestão.

 

Profissionalismo

O profissionalismo está relacionado com todas as pessoas e todos os processos e resulta 

numa postura capaz de definir padrões de excelência em todas as nossas ações. Em resumo, o 

profissionalismo permite à Credicitrus crescer com qualidade.



Rede de atendimento
A Credicitrus encerrou 2008 com 41 pontos de atendimento. Além da matriz, em Bebedouro, onde 

também mantém uma unidade na loja da Coopercitrus, tem 36 filiais no Estado de São Paulo e três 

em Minas Gerais. 

Marca
A Credicitrus iniciou, em 2008, estudos para incorporar à sua marca a do Sicoob – Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil. Esses estudos serão concluídos em 2009.

O objetivo é evidenciar na identidade visual da cooperativa sua vinculação à mais forte instituição do 

segmento, constituída por 14 cooperativas centrais, cerca de 640 singulares, com aproximadamente 

1,7 milhão de associados e quase 1.800 pontos de atendimento espalhados por 20 estados, 

constituindo-se na quinta maior rede do sistema financeiro do país. 
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A Credicitrus manteve em 2008 a trajetória 

ascendente que tem registrado, de forma 

acelerada, desde 2001. Assim, continuou 

merecendo a confiança dos cooperados, 

que reconhecem na Cooperativa a melhor 

opção para o atendimento das necessidades 

financeiras dos produtores rurais, daí a 

contínua expansão de seu quadro associativo. 

Os indicadores de desempenho apurados 

em 31 de dezembro de 2008 e resumidos a 

seguir confirmam essa vitalidade. Dentre eles, 

destaca-se a solidez, medida principalmente 

pelo aumento do patrimônio líquido, dos 

depósitos à vista e a prazo e do total de ativos. 

Também se destaca sua capacidade de saldar 

com folga todos os compromissos financeiros, 

explícita em dois fatores: alta liquidez e baixa 

exposição a riscos. E, coroando todos os 

benefícios proporcionados aos cooperados, 

merece destaque especial o resultado social 

econômico, que resume todas as vantagens de 

pertencer a uma cooperativa de crédito como 

a Credicitrus.

Análise do 
desempenho



O patrimônio líquido é o principal indicador da 

solidez da Credicitrus, uma vez que representa 

os recursos próprios da Cooperativa e, 

portanto, de todos os cooperados. 

Em 2008, esse indicador teve crescimento de 

aproximadamente 22%, um percentual bastante 

significativo, que contribuiu para que os 

recursos próprios da Cooperativa dobrassem 

em apenas dois anos. No entanto, esse índice foi 

inferior ao de 2007 (58%), ano em que contou 

com o Cotas Plus, que permite ao cooperado 

adquirir novas cotas de capital com amplo 

financiamento do BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Esse 

financiamento foi suspenso durante 2008, 

mas retornará em 2009, conforme anunciou o 

BNDES no final do último exercício. Com isso, 

a previsão é de que, em 2009, a Credicitrus 

terá mais um acréscimo expressivo em seu 

patrimônio, além do tradicional crescimento 

resultante da capitalização de parte das sobras 

anuais.

Solidez

2003 - 2008

121
154

193

305

372

87

Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
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Se todos os cooperados decidissem sacar seu saldo na Credicitrus (ou seja, a diferença entre o 

total de seus depósitos à vista e a prazo e o total de débitos relativos às suas operações de crédito), 

a Cooperativa teria condições de atender a todos sem qualquer dificuldade e com uma folga 

significativa. E poderia fazê-lo sem lançar mão do Fundo Garantidor do Sicoob. Em resumo, a liquidez 

da Credicitrus é tão boa ou até melhor do que a das instituições financeiras de primeira linha.

Liquidez



Operações de crédito
Em 2008, as operações de crédito da Cooperativa registraram um aumento bastante significativo 

(de 36,4%) sobre o total de 2007. Esse crescimento revelou que, em sentido inverso ao do sistema 

financeiro em geral, em que houve forte retração do crédito em especial a partir do final do terceiro 

trimestre, a Credicitrus continuou dando integral apoio aos seus associados, sempre de acordo 

com as boas práticas financeiras e dentro dos limites autorizados pelas normas legais.

2003 - 2008

346,3 430,6 485,5
675,6

922

251,7

Operações de Crédito (R$ Milhões)
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Uma instituição financeira saudável destina para operações de crédito recursos no valor de até 11 

vezes seu patrimônio líquido – ou, na terminologia do mercado financeiro, seu grau de alavancagem 

não deve ultrapassar 11 vezes seu patrimônio. Esse limite é determinado pelo Banco Central e se 

baseia no Acordo de Basiléia (firmado por bancos do mundo inteiro em 1998 e atualizado em 2006, 

estabelecendo critérios para a administração de riscos nas instituições financeiras).

A Credicitrus optou por ser conservadora também nesse particular. Mantém um índice de 

alavancagem bem inferior ao limite citado: em 2008, foi de aproximadamente 3,74 vezes seu 

patrimônio. Portanto, seu nível de segurança de crédito é um dos mais altos do mercado financeiro 

brasileiro, o que se reflete na sua elevada classificação de risco.

Baixa exposição a riscos



Classificação de risco

Captação de depósitos

A Credicitrus manteve inalterada, em 2008, a classificação de risco A2-, a mais alta entre todas as 

cooperativas de crédito rural do mercado brasileiro.

Essa classificação é atribuída pelo Comitê de Risco LFRating do Riskcoop, organismo neutro e 

independente que avalia periodicamente todas as instituições financeiras do país. Em suas análises, 

atribui nove ratings ou classificações de risco: D, C1, C2, B1, B2, B3, A1, A2 e A3.

O rating no qual a Credicitrus está classificada, significa: “Muito boa condição geral de risco. As bases 

financeira e estrutural são fortes e resistem, no longo prazo, à maioria das mudanças conjunturais 

e estruturais da economia”.

Importante indicador do nível de confiança dos cooperados, a captação de depósitos à vista e a 

prazo também apresentou variação positiva, alcançando R$ 528 milhões, com elevação de 1,54% 

sobre 2007.

2004 - 2008

364,8
438

520,9 528

204,5

Captação de depósitos (R$ Milhões)
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Com um crescimento de 13,5% sobre 2007, o total de ativos reflete a manutenção do clima de 

confiança entre os produtores rurais associados à Credicitrus. Em relação ao final de 2003, esse 

valor praticamente quadruplicou, confirmando o extraordinário vigor que a Cooperativa vem 

apresentando nos últimos anos.

Total de ativos

2003 - 2008

519

751

1007

1225

1390

354

Total de ativos (R$ Milhões)



Crescimento físico

Quadro associativo 

Os números mencionados são reflexo também do crescimento físico da Cooperativa, resultante do 

aumento do quadro de associados e da rede de postos de atendimento.

Com o ingresso de quase 5 mil novos cooperados durante o ano, a Credicitrus encerrou 2008 com 

33.021 associados, quase quatro vezes mais do que registrava no final de 2003. Em contrapartida, 

vale notar que o número de funcionários não tem crescido na mesma proporção. Em 2003, eram 

117, ou seja, um funcionário para cada 76 cooperados. Em 2008, o quadro de pessoal alcançou 

398 funcionários, com a proporção evoluindo para um funcionário para cada 83 cooperados. Isso 

demonstra que a Cooperativa vem ganhando eficiência ao longo do tempo.

2003 - 2008

10.900
16.047

20.109

28.061

33.021

8.915

Quadro Associativo 
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Em 2008, a Credicitrus inaugurou duas novas filiais, em Bauru e Santa Fé do Sul, e novas instalações 

para as filiais de Lençóis Paulista, Birigui e Penápolis. Assim, encerrou 2008 com 41 unidades, sendo 

duas em Bebedouro (matriz e posto de atendimento na loja da Coopercitrus), 36 no estado de São 

Paulo e três em Minas Gerais.

Rede de Atendimento 

2003 - 2008

25
28

31

38

41

20

Rede de Atendimento 



Sobras do exercício
As sobras de 2008 totalizaram R$ 56,9 milhões, com aumento de 13,8% sobre 2007. Esse valor 

corresponde à devolução de parte dos encargos aplicados sobre todas as operações realizadas pelos 

cooperados durante o ano, com o objetivo de cobrir as despesas da Cooperativa, remunerar seus 

serviços e garantir o seu equilíbrio financeiro ao longo do ano. Deduzidas as despesas operacionais, 

bem como os investimentos realizados com o objetivo de fortalecer e valorizar o patrimônio dos 

cooperados, é apurado o resultado do exercício, correspondendo ao total de sobras do período.

2003 - 2008

35,5 36,2 36,7
50 56,9

32,2

Sobras ( R$ Milhões )
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Quando o cooperado realiza uma operação financeira na Credicitrus, obtém vantagens significativas 

em comparação com os custos que teria se efetuasse a mesma operação no sistema financeiro 

tradicional. Essas vantagens se compõem de três partes: economia com 

juros, economia com tarifas e retorno das sobras ao final do exercício. 

A Credicitrus foi pioneira no cálculo e na divulgação do resultado 

social econômico, indicador que introduziu em seu relatório anual 

de 2004 e que hoje vem sendo adotado por um número crescente 

de cooperativas de crédito do país.

Esse é o mais expressivo demonstrativo dos benefícios 

proporcionados pelo cooperativismo de crédito aos seus 

associados. No caso específico da Credicitrus, se for considerado 

o valor acumulado desde 2004, o resultado social econômico já 

proporcionou aos cooperados uma economia que se aproxima de 

1 bilhão de reais. São recursos que os cooperados deixaram 

de desembolsar e permaneceram nas regiões de origem, 

sem desvio para outras localidades, gerando empregos 

e renda e contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social.

Resultado social 
econômico



(*) Tanto em juros quanto em tarifas, a economia indicada representa o valor que o cooperado teria pago a mais se 

tivesse realizado junto ao sistema bancário as operações que efetuou na Credicitrus.

(**) O Valor Agregado expressa a economia bastante significativa que a Credicitrus proporciona aos seus cooperados, 

mas que é invisível, uma vez que não faz parte dos demonstrativos contábeis tradicionais.

Economia social 2007 20052006 20042008

338.120.799

29,290%

3.169.674

99.035.582

33.576.629

50.056.171

182.668.382

240.688.301

45,826%

4.329.371

110.297.820

28.563.055

36.184.469

175.045.344

255.166.309

27,387%

3.547.310

69.882.397

31.408.440

36.705.455

137.996.292

189.950.365

51,628%

4.047.091

98.067.574

19.392.235

22.255.204

139.715.013

511.347.603

30,313%

4.973.543

155.004.798

51.214.904

56.917.816

263.137.518

1. TAXAS DE JUROS + ENCARGOS SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Valor médio das operações realizadas junto à
Credicitrus

Diferença entre a taxa média
anual cobrada pela Credicitrus e a taxa média
anual dos principais bancos do país

Quantidade de operações realizadas durante
o exercício

Economia a favor do cooperado(*)

Economia a favor do cooperado(*)

Sobras

2. TARIFAS

3. RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO SOCIAL ECONÔMICO (1 + 2 + 3) (**)
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Governança
    cooperativa



A Credicitrus adota em sua gestão boas práticas de governança cooperativa. Em outras palavras, 

suas operações são baseadas em controles internos, que incluem manuais de procedimentos, 

formulários, normas legais e ainda os compromissos éticos assumidos por toda a sua equipe 

profissional. São regras objetivas e transparentes, obedecidas por todos sem exceção, cujo objetivo 

maior é valorizar o patrimônio da Cooperativa, garantindo sua solidez, sua perenidade e sua baixa 

exposição a riscos. Isso permite que ofereça aos cooperados produtos e serviços financeiros com 

a qualidade esperada, disponíveis no volume e no momento necessários e em condições mais 

vantajosas.

A responsabilidade pela governança cabe à Diretoria Executiva, cujos membros pertencem ao 

Conselho de Administração, o mais alto órgão de representação dos cooperados, que é eleito 

por estes em Assembléia Geral Ordinária a cada quatro anos. A Diretoria Executiva conta com o 

apoio de comitês designados para apoiar a gestão, compostos por gerentes e supervisores, os 

quais coordenam o trabalho dos demais funcionários, incluindo os estagiários. Todas as atividades 

são monitoradas pela Auditoria e as contas da Cooperativa ainda são submetidas a uma auditoria      

externa e ao controle do Conselho Fiscal, este também eleito pelos cooperados em AGO, tendo 

mandato anual. Assim, em todos os níveis, a gestão é exercida por cooperados, tendo como foco o 

benefício e a segurança destes. Finalmente, para facilitar a comunicação e o relacionamento entre 

os cooperados e a Cooperativa, foi criada a Ouvidoria.

Gestão estratégica

No meio cooperativista brasileiro, a Credicitrus foi pioneira na adoção de práticas de governança 

cooperativa, alinhando-se desse modo com as organizações mais avançadas do mercado. Nesse 

sentido, adotou instrumentos de gestão como o planejamento estratégico, por meio do qual 

o Conselho de Administração define objetivos de longo prazo para a Cooperativa. Um Comitê 

de Coordenação, composto por gerentes e supervisores, reúne-se mensalmente para avaliar o 

andamento de cada projeto e as condições internas e externas que podem afetar sua concretização, 

efetuando correções de rumo sempre que necessário. Isso tem permitido à Cooperativa crescer 

de forma organizada e consistente, em ritmo sempre mais forte do que a média do mercado, 

aproveitando da melhor forma possível os recursos de que dispõe.
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Ouvidoria 

A Ouvidoria do Sicoob, criada no final de 2007, representou mais um avanço a serviço dos 

cooperados. Em caso de problema, recomenda-se ao cooperado que, em primeiro lugar, procure 

solucioná-lo por meio de seus canais de relacionamento na filial em que é atendido normalmente. 

Caso não fique satisfeito, deve procurar então a direção da Cooperativa. Para não sobrecarregar 

o sistema, só depois de esgotadas essas instâncias é que deve recorrer à Ouvidoria, por meio de 

ligação telefônica gratuita ao número 0800-725-0996 ou do site www.ouvidoriasicoob.com.br. 

Em paralelo, a Credicitrus iniciou em 2008 a implantação de sua própria Ouvidoria, que 

estatutariamente estará implementada a partir de 2009.

Gestão de riscos

O processo de gerenciamento de riscos financeiros é realizado de forma colegiada na Credicitrus, 

por meio de comitês, com atuação totalmente independente das áreas de negociação. Esse processo 

abrange dois tipos de risco: de mercado e operacional. O primeiro está relacionado à possibilidade 

de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado das posições detidas 

por uma instituição financeira. O segundo está associado à possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de 

eventos externos.

A gestão desses dois tipos de risco é executada de forma colegiada pelo Conselho de Administração 

e pelo Agente de Controle Interno com monitoramento da Sicoob Central Cocecrer, por intermédio 

da Área de Auditoria. Em cumprimento à Resolução CMN no. 3.464/06, está disponível no site              

www.credicitrus.com.br o relatório que informa a estrutura de gerenciamento de riscos de 

mercado. Da mesma forma, em cumprimento à Resolução CMN no. 3.380/06, o site disponibiliza o 

relatório com a estrutura de gerenciamento de riscos operacionais.
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Pessoas e sistemas

Para alcançar seus objetivos primordiais, a gestão da Credicitrus tem como premissas, de um lado, a 

qualidade e o profissionalismo dos recursos humanos e, de outro, a manutenção de uma estrutura 

de tecnologia da informação (TI) tão avançada quanto a das maiores instituições financeiras do 

mercado.

No que diz respeito aos recursos humanos, estes são recrutados de forma impessoal e com base em 

critérios de eficiência e produtividade. Essa equipe é ainda submetida a um programa de contínua 

capacitação e especialização, por meio de cursos e treinamentos frequentes. Mais informações 

sobre a equipe da Cooperativa e a política que a rege são apresentadas no capítulo “Funcionários”.

No que diz respeito à área de TI, em 2008 a Credicitrus aperfeiçoou sua plataforma computacional, 

investindo principalmente em sistemas de segurança e infraestrutura, com foco em servidores e 

unidades de armazenamento de informações. A nova plataforma é baseada em equipamentos 

tipo “BladeCenter” da IBM, que ocupam menos espaço físico e oferecem capacidade muito maior 

de armazenamento de dados. Desse modo, a estrutura de TI obteve ganhos de estabilidade, 

disponibilidade e flexibilidade, o que garante o suporte necessário para a expansão dos negócios 

da Cooperativa e a contínua elevação da qualidade e da agilidade na prestação de serviços aos 

cooperados.

Por outro lado, na área de telefonia, a Credicitrus já deu início ao uso de sistemas IP, o que contribui 

para uma significativa redução de custos particularmente em ligações de longa distância.

Política de Divulgação

Um fator considerado essencial na governança cooperativa é a transparência. Em outras palavras, 

a comunicação em todos os níveis e, em especial, com o cooperado deve ser aberta e regular. Da 

mesma forma, a prestação de contas deve ser sistemática, não só por meio da Assembléia Geral 

Ordinária de apresentação do balanço anual, mas também por meio de outros instrumentos. Na 

Credicitrus, os principais meios adicionais são o site, por meio do qual o cooperado pode ter acesso 

a informações sobre a Cooperativa a qualquer momento, e o boletim informativo CLIC – Canal Livre 

de Informações aos Cooperados.



Código de Ética e de Conduta Profissional

A Credicitrus aderiu em janeiro de 2008, por meio de compromisso firmado por todos os integrantes 

de sua equipe, ao Código de Ética e de Conduta Profissional proposto pelo Sicoob – Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil.
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Balanço Patrimonial ( em reais )  

Ativo

1.191.681.264

151.947.201

46.449.549

5.165.976
72.285.635

280.633.637
55.303.373

774.884.784
1.237.558

2.170.301

1.141.635
3.468.131

147.142.005
195.430

26.062.708
16.432.327

3.954.514

1.390.078.014

923.495.126

263.800.748

38.628.324

1.021.145
44.985.203
129.179.580

191.984.694
553.593.230

258.840
2.472.434

62.712.840
78.817.524

122.105.477
164.907

19.558.082
15.112.832
3.957.410

1.225.924.198

CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PERMANENTE

Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4)
Títulos e valores mobiliários (Nota 5)
Relações interfinanceiras (Nota 6)
Operações de crédito (Nota 7)
Outros créditos
Outros bens e direitos

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4)
Títulos e valores mobiliários (Nota 5)
Operações de crédito (Nota 7)
Outros ativos

Investimentos (Nota 8)
Imobilizado (Nota 9)
Diferido (Nota 10)

TOTAL DO ATIVO

31/12/2008 31/12/2007

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Passivo

987.220.975

30.946.942

371.910.097

528.054.712
24.756

402.824.447
11.954.215
1.633.447

42.729.398

11.766.109

19.180.833

209.611.305
74.563.059
42.206.189

9.076.431
36.453.113

1.390.078.014

879.176.278

41.348.779

305.399.141

520.905.171
169.757

319.416.780
9.924.173

913.539
27.846.858

16.712.143
5.455.803

19.180.833

174.388.758
60.078.643

33.162.469
6.256.251

31.513.020

1.225.924.198

CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 15)

Depósitos à vista, a prazo e sob aviso (Nota 11)
Relações de interdependência
Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 12)
Obrigações sociais e estatutárias (Nota 13)
Obrigações fiscais e previdenciárias
Outras obrigações

Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 12)
Obrigações sociais e estatutárias (Nota 13)
Provisão para contingências tributárias (Nota 14)

Capital social
Reserva legal
Reserva de contingência
Reserva especial de desenvolvimento
Sobras à disposição da Assembléia Geral

TOTAL DO PASSIVO

31/12/2008 31/12/2007
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204.470.824

56.750.792

167.025

(90.547.460)

113.923.364

(57.172.572)

152.168.752
28.066.915

7.638.190
16.596.967

(54.103.611)
(24.905.246)

(11.538.603)

1.146.111

(24.050.302)
(1.629.702)

(22.913.159)
3.153.567

(12.879.087)

56.917.817

166.567.591

(72.342.845)

49.739.396

316.775

94.224.746

(44.485.350)

114.673.859
2.534.662

24.602.712
24.756.358

(45.392.089)
(22.221.361)
(4.729.395)

822.467

(19.252.018)
(1.054.390)

(18.664.239)
248.317

(6.585.487)

50.056.171

INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESSOS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDOS

Operações de crédito
Ingresso de aplicações interfinanceiras
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Ingressos de depósitos intercooperativos

Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos e repasses
Provisões para perdas com operações de crédito (Nota 7(c))

Ingresssos de prestação de serviços
Dispêndios de pessoal, honorários da Diretoria
e dos Conselhos de Administração e Fiscal
Dispêndios tributários
Outros dispêndios administrativos
Outros ingressos operacionais
Outros dispêndios operacionais

SOBRAS DO EXERCÍCIO

2008 2007

DEMONSTRAÇÃO DE 

SOBRAS OU PERDAS (EM REAIS)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Reserva
legal

Reserva de
contingência

Reserva
Especial de

Desenvolvimento

Sobras à
disposição da

AGO

TotalCapital
social

88.420.041

174.388.758

11.792.778

61.944.500
6.721.050
2.195.703
3.314.686

15.031.480

(254.962)
8.409.500

10.636.822
1.399.707

209.611.305

47.270.886

60.078.643

86.130

207.584

12.514.043

254.962

14.229.454

74.563.059

30.348.825

33.162.469

6.128.330

(3.314.686)

10.443.427

(1.399.707)

42.206.189

24.218.726

31.513.020

(17.921.108)
(132.945)

(6.164.673)

50.056.171

(12.514.043)
(3.025.738)
(2.502.809)

(500.561)

(25.474.907)
(6.038.113)

56.917.817

(14.229.454)
(2.820.180)
(2.845.891)

(569.179)

36.453.113

3.230.513

6.256.251

3.025.738

2.820.180

9.076.431

193.488.991

305.399.141

(132.945)
(6.164.673)

86.130
61.944.500

6.721.050
2.403.287

50.056.171

(2.502.809)
(500.561)

(6.038.113)

8.409.500
10.636.822

56.917.817

(2.845.891)
(569.179)

371.910.097

Em 31 de dezembro de 2006

Em 31 de dezembro de 2007

Destinação das sobras de 2006 (Nota 15 (c))
Aumento do FISC
Distribuição de sobras
Reversão de distribuição de sobras
Integralização de capital (Nota 15 (a))
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Aumento de capital por incorporações (Nota 15 (a))
Capitalização de reserva
Sobras do exercício
Proposta para destinações estatutárias e legais (Nota 15 (b))
Reserva legal (25%)
Reserva de sobras
FATES (5%)
FISC (1%)

Destinação das sobras de 2007 (Nota 15 (c))
Distribuição de sobras
Reversão de sobras capitalizadas
Integralização de capital (Nota 15 (a))
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Capitalização de reserva
Sobras do exercício
Proposta para destinações estatutárias e legais (Nota 15 (b))
Reserva legal (25%)
Reserva de sobras
FATES (5%)
FISC (1%)

Em 31 de dezembro de 2008

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 

DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (EM REAIS)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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56.917.817

139.060.643

(10.955.194)

12.460.985

46.217.999

367.170.622
413.388.621

44.712.208

3.135.160
(1.191)

79.008.857

(246.328.082)
(978.718)

271.610

136.920.598
7.149.541

(145.001)
(6.840.831)
15.602.448

(6.504.626)
99.413

(3.293.823)
(1.256.158)

10.636.822
8.409.500

444.126.800
(444.674.024)

(6.038.113)

SOBRAS DO EXERCÍCIO

AJUSTES

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO (Nota 3)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO (Nota 3)

Depreciação e amortização
Resultado das baixas do ativo imobilizado
Juros e variações monetárias sobre empréstimose repasses

Variações nos ativos e passivos
Operações de crédito
Outros créditos
Outros bens e direitos
Aplicações interfinanceiras de liquidez,
títulos e valores mobiliários e relações
interfinanceiras, não circulantes
Depósitos à vista, a prazo e sob aviso
Relações de interdependência
Obrigações sociais e estatutárias
Outras obrigações

Aporte de capital em investimentos
Recebimentos pelas vendas de bens do ativo imobilizado
Aquisições de ativo imobilizado
Gastos com ativo diferido

Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Integralização de capital (Nota 15)
Empréstimos e repasses captados
Pagamentos de empréstimos e repasses
Sobras distribuídas

2008
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



50.056.171
2.289.676

88.481
72.589.486

2.195.703
207.584

86.130

60.012.080
1.154.039

81.274.864
29.645.094

29.828.538
61.102.935

1.395.023

2.502.809
633.506

1.312.495
4.516.386

2.689.099
3.923.936
6.164.673

107.698.043
598.026

194.161.618
2.317.973

986.967
64.327.057

391.925.804

391.832.588
93.216

93.216

1.021.145
927.929

Sobras do exercício
Depreciação e amortização
Valor residual de ativo imobilizado baixado
Integralização de capital
Aumento do capital social por incorporações
Aumento da Reserva legal por incorporações
Reversão de distribuição de sobras
Aumento do passivo circulante e do exigível a longo prazo

Depósitos à vista, a prazo e sob aviso
Relações de interdependência
Obrigações por empréstimos e repasses
Outras obrigações

Diminuição do ativo circulante e do realizável a longo prazo
Relações de interdependência
Títulos e valores mobiliários
Outros créditos

Fundo de assistência técnica, educacional e social
Fundo de investimento social e cultural
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Baixas de capital
Distribuição de sobras
Aumento do ativo circulante e do realizável a longo prazo

Aplicações interfinanceiras de liquidez
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros valores e bens

Diminuição do passivo circulante e do não circulante
Relações de interdependência
Obrigações por empréstimos e repasses

No fim do exercício
No início do exercício

TOTAL DOS RECURSOS OBTIDOS

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

VARIAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES

2007
ORIGENS DOS RECURSOS

DOAR

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1 Contexto operacional

A Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus - CREDICITRUS é uma cooperativa de crédito singular 

com sede em Bebedouro - SP, instituição financeira não bancária, fundada em 14 de setembro de 

1983, filiada à Cooperativa Central de Crédito Rural do Estado de São Paulo - SICOOB CENTRAL 

COCECRER e acionista do Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB (Nota 17).

A CREDICITRUS tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo, entre 

outras finalidades, proporcionar assistência financeira aos cooperados.

A CREDICITRUS possui Postos de Atendimento Cooperativo – PAC’s nas seguintes localidades: 

(i) Estado de São Paulo - Aguaí, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Bebedouro, Birigui, 

Catanduva, Colina, Fernandópolis, Guaíra, Ibitinga, Itápolis, Jales, José Bonifácio, Lençóis Paulista, 

Limeira, Matão, Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Nova Granada, Novo 

Horizonte, Olímpia, Penápolis, Pirangi, Pirassununga, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Santa Fé do Sul, 

São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo, Taiúva, Taquaritinga e Viradouro; e (ii) Estado de 

Minas Gerais  - Frutal, Uberaba e Uberlândia. Além dos municípios anteriormente citados, sua área 

de ação compreende também os municípios de Águas de Santa Bárbara, Agudos, Anhembi, Arandú, 

Araras, Areiópolis, Auriflama, Avaré, Bilac, Bofete, Borebi, Botucatu, Cerqueira César, Coroados, 

Glicério,  Igaraçú do Tietê, Itaí, Itatinga, Macatuba, Mirassol, Orlândia, Paraíso, Paranapanema, 

Pardinho, Pratânia, Santo Antonio do Aracanguá, Taiaçu, Taquarituba, Terra Roxa e Votuporanga.

2 Apresentação das demonstrações 

financeiras e principais práticas contábeis

(a) Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 

entidades cooperativas, a Lei do cooperativismo nº 5.764/71, normas e instruções do Banco Central 



do Brasil  - BACEN e apresentadas conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Nacional - COSIF, tendo sido aprovadas pela administração em 11 de março de 2009.

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 

certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da cooperativa incluem, 

portanto, estimativas referentes à seleção das vidas-úteis do ativo imobilizado, provisão para 

perdas nas operações de crédito, provisão para contingências e outras similares. Os resultados 

reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

(b) Alterações na lei das Sociedades por Ações

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, alterada pela Medida Provisória 

- MP nº 449, de 4 de dezembro de 2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos 

à Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, durante o exercício de 2008, o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis emitiu pronunciamentos (CPC’s) que modificaram e passaram a fazer 

parte das práticas contábeis adotadas no Brasil. A aplicação da referida Lei, Medida Provisória e 

CPC’s é obrigatória para demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de 

janeiro de 2008. Em decorrência da Lei nº 11.638/07, o BACEN publicou atos que regulamentaram: 

(i) o tratamento dos saldos das reservas de capital e da destinação dos lucros acumulados; (ii) os 

critérios para o registro contábil de ativos imobilizado e diferido; (iii) os procedimentos aplicáveis 

no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos; 

e (iv) os procedimentos para a divulgação da demonstração dos fluxos de caixa. Na avaliação da 

administração da CREDICITRUS, apenas a divulgação da demonstração dos fluxos de caixa afetou a 

elaboração/ apresentação das demonstrações financeiras da cooperativa.

Conforme permitido pelo pronunciamento CPC 13 - Adoção inicial de Lei nº 11.638/07 e da Medida 

Provisória nº 449/08, a administração da cooperativa optou por adotar o dia 1º de janeiro de 2008 

como data de transição para adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil. Dessa forma, as 

demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas 

de forma conjunta com as demonstrações financeiras de 2008, foram preparadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007.
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(c) Descrição das principais práticas contábeis adotadas

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão 

definidas a seguir:

I. Disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e 
valores mobiliários e relações interfinanceiras (Caixa e equivalentes de 

caixa)

As disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários e relações 

interfinanceiras são avaliados pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 

rendimentos e as variações monetárias auferidos. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos 

bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de 

mudança de valor.

II. Operações de crédito

As operações de crédito com cláusula de atualização monetária pós-fixada estão registradas 

pelo valor atualizado “pro rata temporis”, com base na variação dos respectivos indexadores 

pactuados.

As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados estão registradas a valor futuro, 

retificadas por conta de rendas a apropriar.

A provisão para perdas com operações de crédito é constituída em montante julgado suficiente 

pela administração para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a receber, levando-

se em consideração a análise das operações em aberto, as garantias existentes, a capacidade 

de pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos específicos apresentados em cada 

operação, contemplando todos os aspectos determinados na Resolução nº 2.682 do BACEN, que 

determina a classificação das operações por nível de risco.

III. Investimentos

Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.



IV . Imobilizado

Terrenos, edificações, instalações, móveis e utensílios, equipamentos, sistemas de comunicação 

e equipamentos de processamento de dados, são demonstrados pelo custo de aquisição. As 

imobilizações em andamento são registradas pelos custos já incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o 

custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as 

taxas divulgadas na Nota 9.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela 

comparação dos valores de alienação com o valor contábil e 

são registrados em Ingressos não operacionais, líquidos.
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V. Diferido

O ativo diferido foi constituído pelas benfeitorias realizadas nas propriedades de terceiros, e pelos 

softwares adquiridos, registrados pelos custos incorridos nas benfeitorias e pelo custo de aquisição, 

respectivamente, e classificados nessa conta conforme determinação do COSIF. Esses gastos estão 

sendo amortizados pelo método linear no período de 5 anos.

Conforme determinado pela Resolução no 3.617/08 do BACEN, os saldos existentes em setembro de 

2008 serão mantidos até a sua efetiva realização.

VI. Redução ao valor recuperável de ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências 

de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstancias 

indicarem que o valor contábil não pode ser recuperável. Não foi identificada qualquer evidência 

de perdas não recuperáveis nas datas-base de 31 de dezembro de 2008 e de 2007.

VII. Obrigações por empréstimos e repasses

As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos 

recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados 

pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido 

(“pro rata temporis”).

VIII. Provisão para contingências

As provisões são reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita 

como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 

liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou 

ações movidas contra si e, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os 

valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação 

do passivo. Quando não há possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho 



favorável da questão para a cooperativa, os mesmos são apresentados como dedução do valor do 

passivo correspondente (Nota 14).

IX. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, 

os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

X. Apuração das sobras

Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência. As operações 

de crédito com taxas pré-fixadas são registradas pelo valor de resgate, e os ingressos e dispêndios 

correspondentes ao período futuro são apresentados em conta redutora dos respectivos ativos e 

passivos. Os ingressos e dispêndios de natureza financeira são contabilizados pelo critério “pro-

rata temporis” e calculados com base no método exponencial, exceto aquelas relativas a títulos 

descontados, que são calculadas com base no método linear. As operações de crédito com taxas 

pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço.

O ingresso de operações com títulos e valores mobiliários é reconhecido em base proporcional ao 

tempo, levando em consideração o principal em aberto e a taxa efetiva ao longo do período até o 

vencimento, quando se determina que esse ingresso será apropriado à cooperativa.

Os ingressos e os dispêndios são reconhecidos na demonstração de sobras em conformidade com 

o regime de competência.
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3. Caixa e equivalentes de caixa

4. Aplicações interfinanceiras de liquidez

5. Títulos e valores mobiliários

5.165.976
72.285.635

280.633.637
55.303.373

413.388.621

1.021.145
44.985.203
129.179.580

191.984.694

367.170.622

Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras

Total

2008 2007

73.427.270

73.427.270
(72.285.635)

1.141.635

87.805.790
14.701.956

5.190.297

107.698.043
(44.985.203)

62.712.840

Modalidade
Depósitos interfinanceiros
Debêntures
LFT - centralização financeira

Total
Ativo circulante
Não circulante - Realizável a longo prazo

2008 2007

73.427.270

73.427.270
(72.285.635)

1.141.635

87.805.790
14.701.956

5.190.297

107.698.043
(44.985.203)

62.712.840

Modalidade
Depósitos interfinanceiros
Debêntures
LFT - centralização financeira

Total
Ativo circulante
Não circulante - Realizável a longo prazo

2008 2007

276.591.519
7.510.249

284.101.768
(280.633.637)

3.468.131

168.011.338
6.856.289

33.129.477

207.997.104
(129.179.580)

78.817.524

Modalidade
Títulos de renda fixa
Títulos de capitalização
Cotas de fundo de investimentos

Total
Ativo circulante
Não circulante - Realizável a longo prazo

2008 2007

Em 2008, os títulos e valores mobiliários classificados como não circulante - realizável a longo prazo 

têm sua realização prevista para o exercício social de 2010.



7. Operações de crédito

1.575.153
51.375.584

367.231.965
46.799.507

146.399.526
317.824.836
(9.179.782)

922.026.789
(774.884.784)

147.142.005

1.833.817
42.556.779
251.815.338
27.950.538
83.419.523

276.472.134
(8.349.422)

675.698.707
(553.593.230)

122.105.477

Modalidade
Adiantamentos a depositantes
Cheque especial / conta garantida
Empréstimos e financiamentos
Títulos descontados
Financiamentos rurais próprios
Financiamentos rurais de repasses
Provisão para perdas com
operações de crédito

Total
Ativo circulante
Não circulante - Realizável a longo prazo

2008 2007

6. Relações interfinanceiras

Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira do SICOOB CENTRAL COCECRER, 

conforme determinado no artigo 33º da Resolução nº 3.442 do BACEN, com remuneração de, 

aproximadamente, 100% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário.

(a) Composição da carteira por modalidade

e encargos financeiros incidentes
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44.443.211
33.216.553

53.418.250
6.478.797
9.585.194

147.142.005

41.350.931
27.064.319
23.194.955

23.747.088
259.237

6.488.947

122.105.477

2009
2010
2011
2012
2013
2014 a 2025

Total

2008 2007

(b) Operações de crédito de longo prazo, por ano de vencimento

Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:

8.349.422

9.179.782

(10.708.243)
17.507.947

(5.969.344)

(7.045.924)
13.267.476

(8.538.081)

10.665.951

8.349.422

Saldo inicial

Saldo final

(-) Créditos baixados para prejuízo
Provisão constituída no exercício
(-) Reversão da provisão

2008 2007

(c) Movimentação da provisão para 

perdas com operações de crédito



0,5%
1%
3%

10%
30%
50%
70%

100%

2.244.177
6.753.552

7.870.288
12.403.362

2.198.812
2.344.585

942.687
435.373
757.701

35.950.537

(2.941.634)

33.008.903

352.416.546
513.062.384

19.286.529
3.967.255
2.718.100

295.693
669.117
581.775

2.258.635

895.256.034

(6.238.148)

889.017.886

354.660.723
519.815.936

27.156.817
16.370.617

4.916.912
2.640.278

1.611.804
1.017.148

3.016.336

931.206.571

(9.179.782)

922.026.789

4.246.257
44.748.200

2.163.866
1.823.768

595.416
634.882

917.375
968.714

2.604.733

58.703.211

(4.291.619)

54.411.592

380.820.220
230.585.063

4.717.914
2.746.214
2.344.283
2.086.210

207.239
87.927

1.749.848

625.344.918

(4.057.803)

621.287.115

385.066.477
275.333.263

6.881.780
4.569.982
2.939.699
2.721.092
1.124.614

1.056.641
4.354.581

684.048.129

(8.349.422)

675.698.707

AA
A
B
C
D
E
F
G
H

Total

Provisão para perdas
com operações de crédito

Total

Vencidas VencidasNível
de risco

2008
A vencer A vencerTotal TotalProvisão

2007

(d) Composição da carteira por nível 

de risco e situação de vencimento
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19.822.889
6.227.318

1.731
10.770

26.062.708

18.870.201
675.380

1.731
10.770

19.558.082

Cooperativa Central de Crédito Rural do Estado
de São Paulo - SICOOB CENTRAL COCECRER
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB
Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores
de São Paulo - COOPERCITRUS
Outros

Total

2008 2007

1.367.847
4.899.209

3.145.532

8.570.422

4.487.665

1.246.256
409.195

24.126.126

1.367.847
3.735.960

1.771.597

5.892.563

2.163.936

1.246.256
254.168

16.432.327

1.163.249
1.373.935

2.677.859

2.323.729

155.027

7.693.799

1.367.847
3.455.116
1.739.738

4.800.628

1.691.280

1.765.036
293.187

15.112.832

4%
10%

10%

20%

20%

Terrenos
Edificações
Instalações
Móveis, utensílios,
equipamentos e
sistemas de
comunicação
Equipamentos de
processamento
de dados
Imobilizações em
andamento
Outros

Total

2008

Custo Líquido

2007

Depreciação
acumulada

Líquido Taxas
anuais de

depreciação

8. Investimentos

9. Imobilizado

No exercício de 2008, a CREDICITRUS efetuou aporte de capital no montante de R$ 952.688 e R$ 

5.551.938, na SICOOB CENTRAL COCECRER e no BANCOOB, respectivamente (2007 - R$ 1.297.268 e 

R$ 15.228, respectivamente).



6.135.719
1.417.778

7.553.497

3.425.005
529.509

3.954.514

2.710.714
888.269

3.598.983

3.323.170
634.240

3.957.410

10% a 20%
20%

Benfeitorias em
imóveis de terceiros
Softwares

Total

2008

Custo Líquido

2007

Depreciação
acumulada

Líquido Taxas
anuais de

depreciação

88.358.185
192.929.474
246.767.053

528.054.712

107.620.824
407.687.154

5.597.193

520.905.171

Depósitos à vista
Depósitos sob aviso
Depósitos à prazo

Total

2008 2007

10. Diferido

11. Depósitos à vista, à prazo e sob aviso

Os depósitos à vista não são remunerados e os depósitos sob aviso e a prazo são remunerados por 

encargos financeiros calculados com base em um percentual do CDI - Certificado de depósitos 

interbancários.
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Juros anuais de 6%
Juros anuais de 3%

Juros anuais de 9,5%
Juros anuais de 6,75%

TR e juros anuais de 9,5%
(2007 - TR e juros anuais de 11%)

Encargos financeiros incidentes
5.390.515

4.684.810
701.276

352.458.365
51.355.590

414.590.556
(402.824.447)

11.766.109

5.239.517
1.394.702

312.281.891
17.212.813

336.128.923
(319.416.780)

16.712.143

Modalidade
Capital de giro
Securitização
FUNCAFÉ
Custeio agrícola
Poupança rural

Total
Passivo circulante
Não circulante

2008 2007

5.420.338
1.660.961

4.684.810

11.766.109

11.472.626

5.239.517

16.712.143

2009
2010
2012
2025

Total

2008 2007

12. Obrigações por empréstimos e repasses

As operações de empréstimos e repasses são garantidas por penhor, cédulas rurais e avais dos 

diretores.

Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:



2008 2007

11.954.215  15.379.976 

 7.742.394 
 1.374.691 
 1.874.937 

 962.193 

 6.078.441 
 1.506.342 
 1.456.790 
 6.338.403 

FATES - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (i)
FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural (ii)
Gratificações e participações a pagar
Cotas de capital a pagar

  
Total

 (11.954.215)  (9.924.173)Passivo Circulante

5.455.803 Não circulante - Cotas de capital a pagar

2008 2007

11.954.215  15.379.976 

 7.742.394 
 1.374.691 
 1.874.937 

 962.193 

 6.078.441 
 1.506.342 
 1.456.790 
 6.338.403 

FATES - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (i)
FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural (ii)
Gratificações e participações a pagar
Cotas de capital a pagar

  
Total

 (11.954.215)  (9.924.173)Passivo Circulante

5.455.803 Não circulante - Cotas de capital a pagar

13. Obrigações sociais e estatutárias

14. Provisões para contingências tributárias

I. O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus 

familiares e empregados da cooperativa, e é constituído por 5% das sobras líquidas do exercício, 

conforme determinação estatutária (Nota 15). A classificação desses valores em conta de passivo 

segue determinação do plano de contas do COSIF.

II. O FISC é destinado a promoção de ações de natureza social, educacional e cultural, bem como 

ações relativas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável (Nota 15).

(a) Para fazer face às eventuais perdas que possam advir de determinadas questões em discussão 

judicial e administrativa, a cooperativa, considerando a natureza, a complexidade dos assuntos 

envolvidos e a avaliação de seus assessores jurídicos, mantém provisão para contingências tributárias 

em montantes considerados suficientes para cobrir perdas em caso de desfecho desfavorável.

Nas datas das demonstrações financeiras, a cooperativa apresentava os seguintes passivos, e 

correspondentes depósitos judiciais, relacionados a contingências:

65.745.616
(46.564.783)

19.180.833

57.300.387
(38.119.554)

19.180.833

Contingências tributárias (substancialmente, IRRF (i))
(-) Depósitos judiciais

Total

2008 2007
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I. A cooperativa questiona judicialmente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF 

incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras auferidos por seus cooperados nas 

operações realizadas com a cooperativa. Consequentemente vem registrando as correspondentes 

obrigações as quais estão sendo apresentadas líquidas dos valores que foram integralmente 

depositados em juízo, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.

A classificação como não circulante leva em consideração o tempo estimado para o desfecho 

dessas questões.

(b) A administração da cooperativa, fundamentada na tese de que toda a movimentação financeira 

da cooperativa de crédito constitui ato cooperativo, não caracterizando base imponível para 

tributação, não apura o IRPJ e a CSLL sobre o resultado das aplicações financeiras que a cooperativa 

mantém em sociedades não cooperativas. Não obstante, a cooperativa foi autuada no que se 

refere a essa tese, para o período de 1999 a 2002, autuação esta que esta sendo questionada pela 

cooperativa na esfera administrativa. A cooperativa, baseada no seu entendimento e na opinião de 

seus assessores jurídicos, que classificam essa tese como de possível êxito, não efetuou qualquer 

provisão para fazer face a eventuais perdas relacionadas a esse assunto, em atendimento ás práticas 

contábeis adotadas no Brasil. Os recursos financeiros necessários para eventual liquidação dessas demandas, 

em caso de desfecho desfavorável, são assegurados pela Reserva de contingência (Nota 15 (b)).

15. Patrimônio líquido

(a) Capital social

I. O capital é representado por cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada.

II. Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 14 de agosto de 2007, foi deliberada a 

incorporação da totalidade das quotas da Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores da Zona de 

São Manuel - CREDINOEL, com aumento do capital social em R$ 1.486.667, efetivada e homologada 

pelo Banco Central do Brasil no decorrer do exercício de 2007.



III. Em 6 de novembro de 2007, em Assembléia Geral Extraordinária, foi deliberada a incorporação 

da totalidade das quotas da Cooperativa de Crédito Rural da Região Noroeste do Estado de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul - CREDINOSP, com aumento do capital social em R$ 709.036, efetivada 

e homologada pelo Banco Central do Brasil no decorrer do exercício de 2007.

IV. No exercício de 2008, a cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 8.409.500 

(2007 - R$ 61.944.500), com recursos provenientes do PROCAPCRED - Programa de Capitalização 

de Cooperativas de Crédito, nos termos da Resolução nº 3.346 do BACEN.

(b) Destinações estatutárias e legais

De acordo com o artigo 59 do estatuto social da cooperativa e com a Lei nº 5.764/71, as sobras 

líquidas do exercício terão a seguinte destinação:

2008 2007

36.453.113  31.513.020 

56.917.817 50.056.171 

(14.229.454)

(2.845.891)
(569.179)

(2.820.180)

 (12.514.043)

(2.502.808)
(500.561)

(3.025.739)

das destinações
SOBRAS DO EXERCÍCIO, BASE DE CÁLCULO

Reserva legal - 25%
FATES - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (i)
FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural (ii)
Reserva especial de desenvolvimento (i)

DESTINAÇÕES ESTATUÁRIAS

Sobras à disposição da assembléia geral

2008 2007

36.453.113  31.513.020 

56.917.817 50.056.171 

(14.229.454)

(2.845.891)
(569.179)

(2.820.180)

 (12.514.043)

(2.502.808)
(500.561)

(3.025.739)

das destinações
SOBRAS DO EXERCÍCIO, BASE DE CÁLCULO

Reserva legal - 25%
FATES - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (i)
FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural (ii)
Reserva especial de desenvolvimento (i)

DESTINAÇÕES ESTATUÁRIAS

Sobras à disposição da assembléia geral
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I. A Reserva especial de desenvolvimento é constituída com os valores recuperados em operações 

de crédito já baixadas como perdas, e tem por finalidade fortalecer o capital de giro da cooperativa. 

Dois anos após a sua constituição, poderá ser distribuída em quotas partes de capital, ou ainda, ser 

aplicada em benefícios sociais que contemplem os associados ou funcionários da cooperativa.

Além dessas destinações, a Lei nº 5.764/71 prevê (i) que os resultados positivos das operações 

com não-cooperados serão destinados à Reserva (fundo) de assistência técnica, educacional e 

social - RATES; (ii) que a perda apurada no exercício será coberta com recursos provenientes da 

Reserva legal e, se insuficiente esta, mediante rateio, entre os cooperados; e (iii)  que a Assembléia 

Geral poderá criar outras reservas (fundos), inclusive rotativos, com recursos destinados para fins 

específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.

Em Assembléia Geral Ordinária de 24 de março de 2004 foi aprovada a criação da Reserva de 

contingência, destinada a assegurar a existência de recursos financeiros necessários para a 

liquidação de determinadas questões de natureza tributária, em caso de eventual desfecho 

desfavorável (Nota 14).

(c) Aprovação das destinações

As destinações estatutárias e legais e a destinação das sobras dos exercícios sociais de 2007 e de 

2006 foram aprovadas nas assembléias gerais ordinárias realizadas em 25 de março de 2008 e em 21 

de março de 2007, respectivamente.

16. Partes relacionadas - Pessoal chave da administração

(a) Remuneração do pessoal chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui os membros da Diretoria, do Conselho de Administração 

e do Conselho Fiscal. A remuneração paga ou a pagar pelos serviços desses profissionais refere-

se exclusivamente aos honorários da diretoria, as cédulas de presença dos conselheiros e aos 

correspondentes encargos trabalhistas que, no exercício de 2008, montaram a R$ 1.312.608 (2007 

- R$ 1.333.661), conforme deliberado em Assembléia Geral Ordinária de 29 de março de 2006.



17. Cooperativa Central de Crédito Rural 
do Estado de São Paulo - SICOOB CENTRAL COCECRER

A CREDICITRUS, em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à Cooperativa Central 

de Crédito Rural do Estado de São Paulo - SICOOB CENTRAL COCECRER, que representa o grupo 

formado por suas afiliadas perante as autoridades monetárias, organismos governamentais e 

entidades privadas.

(a) Atribuições estatutárias

O SICOOB CENTRAL COCECRER tem por objetivo a organização em comum em maior escala dos 

serviços econômicos financeiros e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando 

suas atividades, de forma autônoma e independente, através dos instrumentos previstos na 

legislação pertinente e normas exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem como facilitando a 

utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos.

As operações de crédito e os depósitos à vista e sob aviso são realizados em condições normais de 

mercado.

(b) Saldos e transações com o pessoal chave da administração

2008 2007
PRINCIPAIS SALDOS

Ativo
Operações de crédito - circulante
Operações de crédito - não circulante

Passivo
Depósitos a vista e sob aviso

Patrimônio líquido
Capital social

PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Ingresso com operações de crédito
Dispêndio com operações de empréstimos

 2.002.515 
 2.096.495 

 5.765.104 

 2.245.070

 422.310 
 215.014 

 2.681.155 
 1.516.682 

 4.506.785 

 3.270.100

 367.613 
 103.900 

2008 2007
PRINCIPAIS SALDOS

Ativo
Operações de crédito - circulante
Operações de crédito - não circulante

Passivo
Depósitos a vista e sob aviso

Patrimônio líquido
Capital social

PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Ingresso com operações de crédito
Dispêndio com operações de empréstimos

 2.002.515 
 2.096.495 

 5.765.104 

 2.245.070

 422.310 
 215.014 

 2.681.155 
 1.516.682 

 4.506.785 

 3.270.100

 367.613 
 103.900 
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A CREDICITRUS responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo SICOOB CENTRAL 

COCECRER perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes do capital que subscrever, 

proporcionalmente à sua participação nessas operações.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB CENTRAL COCECRER a 

coordenação das atividades de suas filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a 

orientação de suas filiadas, a implantação e implementação de controles internos voltados para os 

sistemas que acompanhem informações econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre 

outras.

(b) Saldos e transações com o SICOOB CENTRAL COCECRER

As operações são remuneradas às taxas divulgadas nas respectivas notas explicativas.

2008 2007
(I) PRINCIPAIS SALDOS

Ativo circulante
Relações interfinanceiras

Ativo não circulante
Investimentos (Nota 8)

Passivo
Obrigações por empréstimos e repasses - circulante

(II) PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Ingresso de depósitos intercooperativos
Dispêndios com operações de empréstimos e repasses
Outros ingressos/ receitas ou despesas/ dispêncios

 55.303.373 

 19.822.889 

 5.390.515 

 16.596.967 
 481.535 

 282.760 

 191.984.694 

 18.870.201 

 

 24.756.358 
 546.012 
 169.722 

2008 2007
(I) PRINCIPAIS SALDOS

Ativo circulante
Relações interfinanceiras

Ativo não circulante
Investimentos (Nota 8)

Passivo
Obrigações por empréstimos e repasses - circulante

(II) PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Ingresso de depósitos intercooperativos
Dispêndios com operações de empréstimos e repasses
Outros ingressos/ receitas ou despesas/ dispêncios

 55.303.373 

 19.822.889 

 5.390.515 

 16.596.967 
 481.535 

 282.760 

 191.984.694 

 18.870.201 

 

 24.756.358 
 546.012 
 169.722 



As demonstrações financeiras do SICOOB CENTRAL COCECRER, em 30 de junho de 2008, foram 

auditadas por outros auditores independentes que emitiram parecer datado de 22 de setembro de 

2008, sem ressalvas. A auditoria de suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2008 

está em andamento.

18. Instrumentos financeiros

A CREDICITRUS opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, 

aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, relações interfinanceiras, 

operações de crédito, depósitos a vista e a prazo, empréstimos e repasses.

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores 

contábeis, os quais se aproximam dos valores justos, conforme critérios mencionados nas 

correspondentes notas explicativas.

19. Garantias

Em 31 de dezembro de 2008, a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias 

prestadas, no montante de R$ 2.361.543 (2007 - R$ 2.409.757), referentes a aval prestado em 

operações de crédito de seus associados com instituições financeiras oficiais.

A CREDICITRUS faz parte do Fundo Garantidor do SICOOB, que é uma reserva financeira constituída 

pelas cooperativas filiadas ao SICOOB.

20. Cobertura de seguros

Em 31 de dezembro de 2008, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração 

para cobrir eventuais sinistros relacionados a garantia de valores e veículos de propriedade da 

cooperativa.
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Conselho de Administração
Raul Huss de Almeida – Diretor-presidente

Moacyr Pegoraro – Diretor administrativo e operacional

Siguetoci Matusita – Diretor de planejamento e controle

Gláucio Eduardo da Silveira – Conselheiro

Marcos Lourenço Santin – Conselheiro

Nehemias Alves de Lima – Conselheiro

Paulo Roberto Joaquim dos Reis – Conselheiro

Contador

Maria Madalena Fernandes Rocha

CRC-SP 131.307/ O-0



Parecer dos auditores 
independentes

Aos Administradores e Associados

Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus - CREDICITRUS

1  Examinamos o balanço patrimonial da Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus- 

CREDICITRUS em 31 de dezembro de 2008 e as correspondentes demonstrações do resultado, das 

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo nessa data, elaborados sob 

a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas 

demonstrações financeiras.

2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, 

as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada 

apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso 

exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando 

a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da 

entidade, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os 

valores e as informações contábeis divulgados, e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis 

mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das 

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Rural 

Coopercitrus- CREDICITRUS em 31 de dezembro de 2008 e o resultado das operações, as mutações 

do patrimônio líquido e os fluxos de caixa referentes ao exercício findo nessa data, de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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4 O exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2007, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, as mutações 

do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos daquele exercício, foi conduzido sob 

a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram parecer com data de 25 de 

janeiro de 2008, sem ressalvas. Conforme mencionado na Nota 2 às demonstrações financeiras, 

as práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008. As 

demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas 

de forma conjunta com as demonstrações financeiras de 2008, foram elaboradas de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007 e, como permitido 

pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória 

nº 449/08, não estão sendo reapresentadas com os ajustes para fins de comparação entre os 

exercícios.

5 Conforme descrito na Nota 14 (b) às demonstrações financeiras, a cooperativa foi autuada 

pelo não recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL sobre o resultado de aplicações financeiras que manteve em sociedades não 

cooperativas, no período de 1999 a 2002. A administração da cooperativa, com base na opinião 

favorável de seus assessores jurídicos, questiona a exigibilidade dos referidos autos de infração, 

por entender que toda a movimentação financeira da cooperativa constitui ato cooperativo, 

não caracterizando base imponível para tributação. As demonstrações financeiras não incluem 

quaisquer ajustes que poderiam ser requeridos em um eventual desfecho desfavorável dessa 

questão, seja em relação ao período autuado quanto em relação ao período de 2003 a 2008 que 

não foi autuado até o momento.

Ribeirão Preto, 11 de março de 2009

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

CRC 2SP000160/ O-5

Maurício Cardoso de Moraes

Contador CRC 1PR035795/ O-1 “T” SP



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus - CREDICITRUS, no uso das 

atribuições legais e estatutárias, após examinar as demonstrações contábeis e o Balanço 

Patrimonial relativo ao período de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008, com base no 

parecer dos Auditores Independentes emitido com data de 11 de março de 2009, declara que os Atos 

da Administração representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, nas demonstrações 

contábeis examinadas, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa, em 31 de dezembro de 2008.

Bebedouro, 16 de março de 2009.

Maria Elma Mônaco Gianello

Ivan Chiara Bertolami

José Agostinho Perri
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Responsabilidade
              Social e

ambiental



A responsabilidade social está hoje fortemente incorporada ao ambiente de negócios. É encarada 

não como um fator acessório, mas sim como uma obrigação integrante do dia-a-dia das organizações 

de todos os setores, sem o que não demonstrarão plenamente sua utilidade.

No meio cooperativista, esse é um entendimento tradicional. Uma cooperativa, por definição, tem 

a finalidade de contribuir para reduzir as diferenças na sociedade. Além disso, por meio da união de 

todos os seus associados, produz resultados que nenhum cooperado conseguiria atingir sozinho.

Agir com responsabilidade social tem sido a filosofia de atuação da Credicitrus desde sua fundação, 

há 25 anos. E, para dar sentido prático à sua política nessa área, criou em 2004 o FISC – Fundo de 

Investimento Social e Cultural, descrito mais adiante.

A Credicitrus mantém compromissos sociais com os seguintes públicos (para os quais são 

apresentadas, em seguida, as respectivas ações e seus principais impactos):

• Cooperados e meio rural
• Funcionários
• Comunidade
• Sistema cooperativo
• Fornecedores

• Governo e órgãos públicos
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Cooperados
e meio rural
Em paralelo à sua missão de atender às necessidades financeiras dos 

cooperados, a Credicitrus gera benefícios indiretos. Ao possibilitar que os 

recursos gerados no campo permaneçam em circulação em suas regiões de 

origem, principalmente por meio de operações de crédito rural, contribui para 

o desenvolvimento de cada localidade onde mantém atividades. A Cooperativa 

também tem proporcionado aos cooperados e suas famílias outros benefícios, 

brevemente descritos a seguir.



Viva Bem Plus

Concomitantemente ao lançamento do Cotas Plus, a Credicitrus criou uma série de benefícios 

imediatos para o cooperado – particularmente no seu cheque especial, com a redução à metade da 

taxa de juros e extensão para 20 dias por mês do período sem cobrança de juros. Além disso, criou 

um benefício inovador, o Viva Bem Plus, que permite ao cooperado, a partir de 65 anos de idade e 

10 anos de filiação à Cooperativa, resgatar parcialmente suas cotas de capital, em parcelas mensais, 

durante 20 anos. O objetivo é assegurar maior tranquilidade futura aos cooperados.

Em 2008, 84 cooperados já começaram a desfrutar desse benefício.

Viva Bem Feliz

Anunciado na Assembléia Geral Ordinária de 2008, pelo então diretor-presidente da Credicitrus, 

Leopoldo Pinto Uchôa, esse benefício inovador correspondeu à antecipação em dinheiro, no mês 

de dezembro, de parte das sobras a que o cooperado teria direito somente após a AGO de 2009. 

Para efetuar essa distribuição de recursos, a diretoria da Cooperativa adotou como base o valor 

das sobras acumuladas de janeiro a outubro de 2008, liberando para a antecipação 40% desse total, 

pagos proporcionalmente à movimentação de cada cooperado no período.

Desfrutaram desse benefício, que deve ser mantido neste e nos próximos exercícios, 639 

cooperados.

Programa Cultural

A Cooperativa também tem apoiado ações voltadas para os períodos de lazer dos cooperados e 

suas famílias. Nesse sentido, em 2008 deu continuidade ao seu programa cultural, consistindo de 

viagens internacionais monitoradas, com o apoio de guias que falam português, e com pagamento 

facilitado. Foram feitas no ano três excursões, a Espanha e Portugal (com 42 participantes), ao 

Cirque du Soleil, na cidade de São Paulo (162 participantes) e a Nova York (27 participantes), 

beneficiando cooperados e familiares.

Vantagens comerciais

A Credicitrus firmou em 2008 convênios com a Fast Shop, proporcionando facilidades para a 

aquisição de aparelhos eletroeletrônicos, e com a Agaxtur, criando benefício similares na aquisição 

de pacotes de viagens nacionais e internacionais. 
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Funcionários
A Credicitrus encerrou 2008 com 404 funcionários (aos quais se somam 51 estagiários), dos 

quais 99 contratados nesse exercício para atender às necessidades do programa de expansão da 

Cooperativa. 

A Política de Recursos Humanos da Credicitrus está definida em seu planejamento estratégico, 

contemplando: o processo de recrutamento e seleção, visando a atender à expansão da Cooperativa; 

os programas de formação e capacitação; os benefícios; e a gestão de funcionários contratados 

segundo a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, terceirizados e estagiários.

Os gráficos publicados ao lado mostram a distribuição dos funcionários da Cooperativa em termos 

de idade, tempo de casa e sexo – neste último caso, revelando um forte equilíbrio.



58%
20 a 29 anos

24%
4 a 8 anos

51%
Masculino

49%
Feminino

8%  Mais de 50 anos

1%  Mais de 17 anos
6%  9 a 12 anos

11%
40 a 49 anos

68%
até 3 anos

23%
30 a 39 anos

1%
13 a 16 anos

Faixa Etária

Tempo de Casa

Sexo
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A qualidade da equipe 
profissional é uma 
das maiores forças da

Credicitrus
Escolaridade

O nível de escolaridade da equipe da Credicitrus é elevado. Dos 404 funcionários, 269 (67%) têm 

instrução superior: 157 têm curso superior completo e 112 têm especialização em nível de pós-

graduação.

Estagiários

A Credicitrus foi eleita em 2008, pelo terceiro ano consecutivo, entre as melhores empresas para 

estagiar no Estado de São Paulo. Esse reconhecimento foi resultado de pesquisa realizada pelo CIEE 

– Centro de Integração Empresa-Escola, pela ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos e 

pelo Ibope Solution. E foi mais uma vez a cooperativa com melhor classificação nessa pesquisa.

A contratação de estagiários é feita por meio de convênio com o CIEE. Em 2008, participaram do 

programa 51 estudantes de cursos superiores e, dentro da política da Cooperativa de valorizar esses 

jovens, 48 participantes do programa foram contratados como efetivos durante o exercício.

“Menor Aprendiz”

A Credicitrus deu início em 2008 ao programa “Menor Aprendiz”, também em parceria com o 

CIEE, que responde pela capacitação dos jovens selecionados em práticas bancárias e educação 

para o trabalho. A iniciativa, que também envolve as famílias dos participantes, visa a proporcionar 
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oportunidades de inclusão profissional e social a jovens de 16 a 25 anos pertencentes aos segmentos 

menos assistidos das comunidades nas quais a Cooperativa está presente.

Capacitação

Manter uma equipe capacitada a prestar sempre os melhores serviços aos cooperados é 

uma preocupação constante da Credicitrus. Nesse sentido, foram ministrados durante o ano 

treinamentos em educação cooperativista e técnicas operacionais, que contaram com um total 

de 701 participantes (o que significa que grande parte dos funcionários participou de mais de 

um treinamento no exercício). Merece destaque especial o Programa de Formação de Jovens 

Lideranças Cooperativistas, realizado em parceria com o Sescoop Nacional e Sescoop/SP com 

apoio da Credicitrus. Participaram 15 funcionários da Cooperativa, além de colaboradores de 

outras cooperativas com sede em Bebedouro. O objetivo do programa, com duração de 290 horas, 

é desenvolver habilidades e competências que levem os participantes a se organizarem por meio do 

cooperativismo.

Benefícios

A Credicitrus proporciona ao seu pessoal os seguintes benefícios:

Plano de saúde familiar – incluindo assistência médica e odontológica, é oferecido aos 

funcionários e estagiários e extensivo aos seus dependentes legais. 

Vacina antigripal – anualmente, é promovida campanha de imunização dos funcionários, sem 

qualquer custo para estes.

Exames periódicos – é mantido um programa regular de prevenção de doenças, por meio da 

realização de exames periódicos. Em 2008, esse programa beneficiou 100% dos funcionários.

Auxílio Creche/Babá – 100% dos funcionários que têm filhos com idade de até 83 meses receberam 

auxílio para educação infantil.

Seguro de vida em grupo – oferecido a todos os funcionários.



CIPA

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Credicitrus foi oficialmente constituída em 1º de 

setembro de 2008, atendendo à norma NR 5 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de a 

sede da Cooperativa ter ultrapassado o número de 101 funcionários. A CIPA tem como objetivo não 

só prevenir acidentes, mas também doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar o trabalho 

permanentemente compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

Associação de Funcionários

Foi constituída em 2008 a ACCREDIT – Associação dos Funcionários da Credicitrus, contando com 

a participação de 386 funcionários e 33 estagiários e seus respectivos dependentes. 
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A Credicitrus mantém várias ações nas comunidades em que está presente, não só por meiodo FISC, 

mas igualmente em suas contribuições na forma de impostos e taxas aos órgãos públicos locais.

Comunidade



FISC

O FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural foi fundado em 2004 com o objetivo de apoiar 

financeiramente a execução de projetos sociais, educacionais, ambientais e culturais nos 

municípios em que a Credicitrus (e também a Coopercitrus) mantêm atividades. O Fundo é 

alimentado anualmente com uma pequena fração das sobras colocadas à disposição das AGOs 

das duas cooperativas e também está aberto a receber contribuições voluntárias dos cooperados, 

além de recursos que empresas fornecedoras e parceiras desejem aplicar na região. Esses recursos 

são administrados por um Conselho Gestor formado por gerentes e supervisores de ambas as 

cooperativas, que utilizam como critérios para a destinação de recursos os estatutos do fundo e 

o seu plano de ação. A prioridade de aplicação é dada a projetos na área da educação, buscando 

beneficiar crianças e jovens das comunidades mais carentes, partindo-se da premissa de que o 

setor educacional é o que, devidamente aparelhado, tem maiores condições de produzir resultados 

duradouros, contribuindo para transformar a realidade individual e social.

Projetos sociais 

Na área social, o projeto de maior relevância apoiado pela Credicitrus por intermédio do FISC foi o 

de criação da Cooperlimpo – Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de Bebedouro. O 

objetivo foi proporcionar aos seus participantes, de forma sustentável, oportunidades de inclusão 

social e geração de renda. A idéia é que a nova cooperativa seja a base – e até um modelo a ser 

replicado em outras localidades - para uma organização maior e sólida, que possa beneficiar todos 

os coletores do município, tirando-os da informalidade e proporcionando-lhes condições dignas de 

sobrevivência.

A idéia de apoiar a criação de uma cooperativa nesse segmento era defendida pelo ex-presidente da 

Credicitrus, Leopoldo Pinto Uchôa, e teve a adesão de outras quatro cooperativas - Coopercitrus, 

Unimed Bebedouro, Uniodonto Bebedouro e Cotram. Ainda contou com o apoio da Prefeitura 

Municipal de Bebedouro, que cedeu um galpão para instalação da Cooperlimpo e um caminhão 

com motorista para a coleta do lixo. Também o Sescoop – Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo participou, ministrando aos coletores um curso sobre cooperativismo. 
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Cada cooperativa assumiu encargos diferenciados. A Credicitrus contratou e mantém o gerente da 

cooperativa (um profissional com ampla experiência em reciclagem e perfil de liderança adequado 

ao cargo, que anteriormente foi instrutor do Senac), prevê a contratação de uma assistente social 

para apoio pessoal e familiar aos coletores e ainda fornece mensalmente uma cesta básica a 

cada cooperado. Adicionalmente, a Credicitrus, a Coopercitrus e Unimed adquiriram e doaram à 

Cooperlimpo uma máquina para prensagem e enfardamento, enquanto o FISC doou à cooperativa 

um caminhão usado para coleta de lixo. Finalmente, os contratos de trabalho são firmados por 

intermédio da cooperativa de trabalho Cotram. 

Ao final de 2008, 26 coletores formavam o quadro associativo da cooperativa.

Projetos educacionais e ambientais

Na área de educação, o FISC lançou um projeto próprio, denominado “Baú Literário”. O objetivo 

é incentivar a leitura de alunos do ensino fundamental, considerando que a dificuldade de 

compreensão de textos atinge ponderável parcela da população adulta brasileira e que é um 

problema que deve ser solucionado ainda na infância. Cada baú (de madeira, decorado e pintado 

manualmente) é composto por cem livros de diferentes autores e temas variados, selecionados por 

educadores. Com esse projeto, o FISC já distribuiu 40 baús, atendendo entre 12 mil e 15 mil crianças 

de todos os municípios nos quais a Credicitrus mantém filiais.

Ainda na área de educação, o FISC apóia, desde o final de 2007, um amplo projeto de educação 

ambiental de crianças e jovens, atendendo inicialmente escolas públicas de Bebedouro e municípios 

limítrofes. O objetivo é proporcionar a alunos das 3as e 4as séries do ensino fundamental de escolas 

dos municípios em que a Credicitrus tem filiais conhecimentos teóricos e práticos sobre preservação 

ambiental, com ênfase na proteção e recuperação de matas nativas. Para tanto, foi construído 

na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro (EECB) um viveiro para a semeadura e a 

formação de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica de interior, com sistema de irrigação 

dotado de dispositivos para reuso da água, e uma área anexa coberta destinada a cursos e pales-

tras, além de sanitários e outras instalações de apoio. O viveiro foi instalado ao lado de uma mata 

de 4 ha, com várias espécies nativas, na qual foi aberta uma trilha para permitir visitas monitoradas 

das crianças.



A idéia original foi da direção da EECB e sua realização foi liderada pela Credicitrus, que respondeu 

pelo redimensionamento e detalhamento do projeto e, depois, por intermédio do FISC, por todos 

os investimentos em instalações, totalizando cerca de R$ 65.000,00, e ainda pelo custeio do projeto, 

no valor de R$ 6.000,00 mensais, incluindo a remuneração da equipe operacional, formada por uma 

monitora/instrutora, uma engenheira agrônoma da EECB e dois funcionários (um de nível superior 

e um auxiliar) responsáveis pela manutenção das mudas, além da reposição de material necessário 

para a formação das mudas.

Em 2008, foram beneficiados diretamente 4.800 alunos de escolas de Bebedouro e outros sete 

municípios com os quais faz divisa (Monte Azul Paulista, Pitangueiras, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, 

Turvínia e Viradouro).

Outros projetos do FISC

Em 2008, o FISC apoiou 36 projetos, dos quais 32 executados por terceiros e quatro próprios, 

totalizando um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. No total, foram beneficiadas direta 

e indiretamente mais de 40 pessoas em 40 municípios. A Credicitrus investiu nesses projetos R$ 

571.709,50.
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A Credicitrus participou em 2008 de vários eventos organizados pelas entidades do setor 

cooperativista:

Sicoob

Por meio da Sicoob Central Cocecrer, foram realizados treinamentos sobre o 

cartão SicoobCard e Sicoob Educanet. Também foi mantida a utilização do 

sistema operacional SIS-BR. E ainda foi realizada reunião sobre o Acordo de 

Basiléia II.

Encontros de Formação e Organização dos Jovens do Programa 

Juventude Cooperativista; palestra sobre SPED e Nota Fiscal Eletrônica; 

VII Fórum de Aspectos Legais do Cooperativismo (Brasil-Portugal); 

Encontro sobre Boas Práticas em Saúde e Meio Ambiente – Riscos e 

Impactos; Encontro Regional sobre Aprendiz Cooperativo. 

Meio Cooperativo



Integração com Sicoob Central Cocecrer 

Curso de Formação de Operadores de Crédito Rural, Programa de Formação e Atualização 

Profissional para Conselheiros Fiscais, Workshop sobre Arbitragem, Treinamento sobre 

Cadastramento de Operações no RECOR, Treinamento dos Processos de Implementação dos 

Manuais MIN e MRI. 

Parceria com Ocesp / Sescoop

A Credicitrus participou em 2008 do Programa Juventude Cooperativista, com a participação de 

jovens da Cooperativa nos Comitês Estadual e Regional de Jovens Lideranças Cooperativistas.

Mosaico Teatral

Em 2008, o projeto homenageou os 60 anos do teatro infantil brasileiro, selecionando apenas 

peças dessa categoria para suas apresentações. O objetivo, mais uma vez, foi encenar espetáculos 

teatrais de qualidade, proporcionando acesso à cultura e contribuindo para a divulgação do 

cooperativismo. Os municípios de Lençóis Paulista e São José do Rio Preto foram incluídos na 

programação, da qual já participavam Bebedouro, Araçatuba e Ribeirão Preto. As peças encenadas 

em 2008 foram as seguintes: Bebedouro – “Dois Corações e Quatro Segredos”; Araçatuba – “Missão 

Super Importante”; Ribeirão Preto – “Vovô”; Lençóis Paulista – “Dois Corações e Quatro Segredos”; 

e São José do Rio Preto – “O Cadarço Laranja”. O público médio em cada localidade foi de 500 

espectadores, totalizando assim 2.500 pessoas ao longo do ano.

Banco Central do Brasil 

Apresentação sobre o Sistema RECOR e participação no Seminário sobre Governança 

Cooperativa.
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Em 2008, mais 200 empresas foram cadastradas como fornecedoras de equipamentos, mobiliário 

e materiais de uso diário, elevando para 2.438 o número de organizações habilitadas a fornecer 

esses bens à Cooperativa.

Por outro lado, a Credicitrus manteve a política de terceirizar os serviços especializados nas áreas 

em que a manutenção de estruturas internas próprias teria custo mais elevado. Nesse sentido, 

três empresas terceirizadas, somando aproximadamente 120 profissionais, prestam à Cooperativa 

serviços diários de copa/limpeza e segurança patrimonial. Adicionalmente, outras empresas 

prestam serviços de assessoria técnica nas seguintes áreas: jurídica, auditoria, transporte de valores, 

consultoria em RH, propaganda e publicidade, comunicação, informática, segurança, arquitetura e 

engenharia. A prestação de serviços pelas empresas contratadas para essas atividades ocorre de 

forma indireta, não ocupando instalações da Credicitrus.  

 

Fornecedores



A Credicitrus adota como política, desde sua fundação, cumprir com rigor todas as normais legais. 

Nesse sentido, mantém sempre em dia todos os pagamentos de impostos, taxas e contribuições 

nos níveis municipal, estadual e federal, cujo valor, em 2008, excedeu R$ 5 milhões.

Governo 
       e órgãos públicos
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Nas atividades de cunho social que desenvolve, a Credicitrus gera 

um valor adicionado para cada segmento de público com que 

se relaciona. Esse valor foi superior a R$ 725 milhões em 2008, 

conforme demonstra a tabela a seguir.

Demonstrativo 
     do Valor
            Adicionado



Valores 2007 20062008

687.513.611
1.480.045

502.677.171
182.668.382

240.000
448.013

3.013.573
488.609

701.167

4.933.201
1.324.403

265.964
2.282.309

780.557
844.669

1.910.358
2.481.963
1.301.774

121.860
24.675
56.625
33.985

-

128.291
65.614

3.526.543
39.597

820.693

4.203.349

16.125.198

237.145

4.580.738

712.660.041

556.575.679
--

417.919.220
137.996.292

137.950
522.217

1.293.646
387.887
937.359

3.386.790
905.728
184.343

2.918.007
1.028.763

683.695
3.466.678
2.996.471

766.866

76.051
35.036
62.741

55.808
-

106.083
98.652

1.979.123
27.152

1.223.869

2.618.892

16.337.341

229.636

3.434.879

579.196.427

700.725.171
1.143.515

435.526.800
263.137.518

240.000
677.338

3.297.995
434.355
997.187

3.312.464
1.161.341
285.617

2.605.164
859.972
923.984

1.943.482
1.580.676
2.406.136

562.404
107.772

77.981
177.821
53.478

2.907
110.485

3.192.956
54.628

1.454.590

4.729.537

15.078.836

979.456

4.815.566

726.328.566

VALOR ADICIONADO AOS COOPERADOS
Viva Bem Plus
Recursos Crédito Rural
Resultado Social Econômico
Convenios de pesquisa e desenvolvimento
Educação cooperativista

Benefícios legais
Capacitação
Convênios-saúde

Imobilizado
Materiais e manutenção
Processamento de dados
Promoções e Relações Públicas
Propaganda e Publicidade
Seguros
Serviços
Serviços técnicos e especializados
Aluguéis

Projetos assistenciais
Projetos ambientais
Projetos culturais
Projetos educacionais
Projetos sociais - geração de renda

Federal
Estadual/Municipal
INSS
ISSQN
PIS/COFINS

VALOR ADICIONADO AOS FUNCIONÁRIOS

VALOR ADICIONADO AOS FORNECEDORES

VALOR ADICIONADO À COMUNIDADE

VALOR ADICIONADO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

TOTAL
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Filiais



Aguaí - SP
(19) 3652-9499

Araçatuba - SP
(18) 3636-7676

Araraquara - SP
(16) 3301-2500

Barretos - SP
(17) 3321-2211

Bauru - SP
(14) 3104-0100

Bebedouro - SP (Matriz)
(17) 3345-9000

Bebedouro - SP (Coopercitrus)
(17) 3344-3335

Birigui - SP
(18) 3643-3250

Catanduva - SP
(17) 3531-9555

Colina - SP
(17) 3341-9555

Fernandópolis - SP
(17) 3465-0555

Frutal - MG
(34) 3421-1900

Guaíra - SP
(17) 3332-5800

Ibitinga - SP
(16) 3341-9700

Itápolis - SP
(16) 3263-9555

Jales - SP
(17) 3624-4550

José Bonifácio - SP
(17) 3265-9111

Lençóis Paulista - SP
(14) 3269-1969

Limeira - SP
(19) 3404-4299

Matão - SP
(16) 3383-2555

Mogi Mirim - SP
(19) 3814-2700

Monte Alto - SP
(16) 3244-3555

Monte Aprazível - SP
(17) 3275-9555

Monte Azul Paulista - SP
(17) 3361-9555

Nova Granada - SP
(17) 3262-5555

Novo Horizonte - SP
(17) 3542-9555

Olímpia - SP
(17) 3279-3555

Penápolis - SP
(18) 3654-2160

Pirangi - SP
(17) 3386-9080

Pitangueiras - SP
(16) 3952-9555 

Pirassununga - SP
(19) 3565-6599

Ribeirão Preto - SP
(16) 3602-9555

Santa Fé do Sul - SP
(17) 3641-9141

São José do Rio Preto - SP
(17) 3211-1555

São Manuel - SP
(14) 3812-8812 

São Paulo - SP
(11) 3350-5099

Taiúva - SP
(16) 3246-1244

Taquaritinga - SP
(16) 3253-9181

Uberaba - MG
(34) 3319-9200

Uberlândia - MG
(34) 3230-9100

Viradouro - SP
(17) 3392-8765
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