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O Relatório de Sustentabilidade 2009 

Credicitrus foi impresso em papel certificado 

com o selo FSC (Conselho de Desenvolvimento 

Florestal), reconhecido em mais de 75 países 

em todos os continentes, atestando que é pro-

cedente de processo produtivo manejado de 

forma ecologicamente adequada, socialmente 

justa e economicamente viável e no cumpri-

mento de todas as leis vigentes.
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Há muitos motivos para afirmarmos que 

2009 teve significado especial para a 

Credicitrus. Enquanto a maioria dos setores 

econômicos, no Brasil e no exterior, amargou 

perdas severas decorrentes da crise finan-

ceira internacional 

iniciada no segundo 

semestre de 2008, 

para nossa cooperati-

va o ano foi marcado 

por fatos muito 

expressivos, como o 

crescimento de nosso 

patrimônio líquido, 

que ultrapassou meio 

bilhão de reais; a ado-

ção da nova marca 

do Sicoob, que cria uma identidade visual 

moderna para todas as cooperativas de cré-

dito brasileiras vinculadas a esse sistema; e a 

elevação de nossa classificação de risco, que 

confirma nossa condição de mais segura e 

sólida entre todas as cooperativas de crédito 

rural do País. 

Esses, entre outros acontecimentos de 

destaque descritos neste relatório, colocam a 

Credicitrus em um novo patamar de desen-

volvimento, possibilitando oferecermos aos 

cooperados serviços cada vez melhores e 

benefícios ainda maiores. Tudo isso deve-

mos, de um lado, ao apoio e à participação 

de nossos associados, razão de existir da 

Cooperativa e sempre participantes em nos-

so dia a dia, e, de outro lado, à qualidade e à 

dedicação de nossa equipe profissional, em 

cujo aperfeiçoamento temos investido con-

tinuamente. Portanto, as vitórias do exercício 

encerrado em 31 de dezembro são de todos.

Nesta edição, passamos a adotar a deno-

minação de Relatório de Sustentabilidade. 

Essa mudança se justifica, pois os objetivos 

da gestão da Credicitrus não se limitam à 

eficiência econômico-financeira. De pouco 

valeria nosso êxito medido em indicadores 

de desempenho traduzidos em números 

frios, pois, acima de tudo, lidamos com seres 

humanos, que estão no princípio e no fim de 

tudo o que fazemos. Assim, em tudo busca-

mos o equilíbrio entre o fator econômico, 

que é fundamental, e outros dois, aos quais 

atribuímos o mesmo grau de importância: 

o social e o ambiental. Ou seja, também 

Em tudo 
buscamos o 

equilíbrio entre o 
fator econômico 

e outros dois, aos 
quais atribuímos 

o mesmo grau 
de importância: 

o social e o 
ambiental.

CReDiCitRuS evolui e 
iNGReSSA eM NovA etAPA
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buscamos ser socialmente justos e estar 

alinhados com a preservação dos recursos 

naturais. É nisso que se baseia a sustenta-

bilidade dos negócios nos tempos atuais, 

conceito que praticamos desde a fundação 

de nossa cooperativa, sem o que não tería-

mos mantido e ampliado nossa capacidade 

de crescer e a qualidade de produtos, servi-

ços e atendimento que asseguramos a cada 

cooperado.

Na prática, esses objetivos são alcançados 

com base nos valores que norteiam nossas 

atividades – e que são apresentados com 

destaque diferenciado nesta edição. Estes 

representam os princípios e compromissos 

éticos presentes em cada uma de nossas 

ações e nas relações que mantemos com 

cooperados, funcionários, parceiros e mem-

bros das comunidades em que atuamos. 

São, em última análise, os pilares em que se 

fundamentam nossa atuação responsável e 

sustentável e garantem nossa longevidade.
Raul Huss de Almeida
Diretor-presidente

Os valores 
corporativos são os 
pilares em que se 
fundamentam nossa 
atuação responsável 
e sustentável e nossa 
longevidade.



2009 
em resumo
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Nova marca, nova etapa
O ano de 2009 foi marcado pela introdução de uma mudança significativa na imagem externa 

da Credicitrus: a adoção da nova marca do Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do 

Brasil. A nova marca foi criada com o objetivo de evidenciar, nas suas cores e nos seus elemen-

tos, a modernidade, a integridade, a união e o dinamismo do cooperativismo de crédito no 

Brasil e será adotada para identificar o Sicoob, suas 14 cooperativas centrais e suas mais de 600 

cooperativas singulares.

(Detalhes nas páginas 14 e 15) 

Novos recordes de desempenho
A Credicitrus viveu em 2009 mais um ano de recordes de desempenho. O principal destaque fi-

cou para o crescimento do patrimônio líquido, que ultrapassou R$ 500 milhões. Outros números 

expressivos foram os relativos às operações de crédito, cujo saldo ao final do ano era de R$ 1,13 

bilhão, aos ativos totais, que somaram R$ 1,8 bilhão, e aos depósitos à vista e a prazo, totalizan-

do R$ 606 milhões. 

(Detalhes nas páginas 16 a 22)

Segurança e solidez
A Credicitrus obteve um importante avanço em sua classificação de risco, que passou de 

A2- para A2+ em abril de 2009 (subindo dois níveis), a mais alta entre todas as coope-

rativas de crédito rural do Brasil. Com isso, fortaleceu sua posição de mais sólida e segura         

cooperativa do País em sua categoria.

(Detalhes nas páginas 18 e 19)

Expansão da rede de atendimento
A Credicitrus inaugurou em abril sua segunda filial na cidade de São Paulo, instalada no prédio 

da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP/Sescoop).

Outras cinco filiais foram transferidas para novas instalações, mais modernas e confortáveis, 

situadas nas áreas centrais dos respectivos municípios: Ibitinga, Monte Alto, Monte Azul Paulista 

e São Manuel, em São Paulo; e Uberlândia, em Minas Gerais.

(Detalhes nas páginas 20 e 21)
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Recursos humanos
A Credicitrus recebeu em 2009 dois importantes reconhecimentos. Classificou-se entre as 150 

melhores empresas para se trabalhar de todo o País, de acordo com pesquisa realizada pela re-

vista Você S/A Exame. E foi eleita, pelo quarto ano consecutivo, entre as melhores empresas para 

se estagiar no Estado de São Paulo, figurando desta vez em segundo lugar, de acordo com pes-

quisa coordenada pelo CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, pela Associação Brasileira de 

Recursos Humanos – seccional São Paulo (ABRH-SP) e pelo Ibope Solution. 

(Detalhes nas páginas 76 a 78)

Responsabilidade social
As ações da Credicitrus na área de responsabilidade social, notadamente as executadas por 

intermédio do FISC – Fundo de Investimento Social e Cultural (constituído em 2005 pela 

Coopercitrus e pela Credicitrus), prosseguiram em desenvolvimento com realizações de alto 

valor para as comunidades beneficiadas. No total, foram atingidos 42 municípios, com cerca 

de 90 mil beneficiados, principalmente crianças e jovens. Além disso, três campanhas lideradas 

pelo Fundo beneficiaram mais 70 mil pessoas em 2009. E ainda tiveram destaque os projetos 

próprios do FISC: o apoio à Cooperlimpo – Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis 

de Bebedouro, que completou um ano em 2009; os projetos Baú Literário e Baú Pedagógico, 

de apoio à educação infantil; e o projeto de educação ambiental mantido em parceria com a 

Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro. 

(Detalhes nas páginas 80 a 85)
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Perfil da 
Cooperativa
História
A Credicitrus é a maior organização do Brasil em sua categoria. Foi fundada em 14 de setembro de 

1983, em Bebedouro, SP. Ao final de 2009, contava com 42 unidades: sua matriz e posto de atendi-

mento em Bebedouro e mais 40 filiais, sendo 37 no Estado de São Paulo e três em Minas Gerais.

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 corporativos
A base ética de atuação da Credicitrus perante seus públicos interno e externo é constituída 

por sete valores corporativos – dignidade, cooperação, participação, profissionalismo, inovação, 

solidez e responsabilidade social – os quais são apresentados, individualmente e de forma mais 

detalhada, ao longo deste Relatório de Sustentabilidade. 





Dignidade
Acima de tudo, o ser humano 

O ser humano sempre em primeiro lugar em todos 

os projetos e ações da Cooperativa. Mais do que um 

princípio filosófico, essa é uma regra de conduta 

que a Credicitrus aplica no relacionamento com 

cooperados, funcionários, fornecedores e parceiros.

VAlORES CORPORAtiVOS



A nova marca 
significa mais do 
que uma mudança 
na identidade visual 
da Credicitrus. 
todo o sistema de 
cooperativismo de 
crédito brasileiro 
é beneficiado com 
esse avanço.

o 
ano de 2009 foi marcado por uma importante inovação que 

durante 2010 começará a ter impacto em todo o Sicoob - Sistema 

de Cooperativas de Crédito do Brasil: a introdução de uma nova 

marca, criada e desenvolvida, depois de prolongados estudos, 

com o objetivo de 

revelar, nas suas cores e no conjunto 

de seus elementos, a modernidade, a 

integridade, a união e o dinamismo do 

cooperativismo de crédito no sistema 

financeiro nacional.

A nova marca identificará não só o Sicoob, 

mas também as 14 cooperativas centrais 

e as mais de 600 cooperativas singulares 

que o compõem. Com isso, todas as 

cooperativas do sistema ganharão força 

e sua presença será mais visível, pois, em 

qualquer localidade, pequenas, médias ou grandes cooperativas de crédito terão o 

mesmo padrão de comunicação visual. As cooperativas do Sicoob têm cinco anos de 

prazo para efetuar a completa substituição de suas marcas atuais pela nova. 

NovA MARCA



17Nova marca

A nova marca do Sicoob traduz a evolução do sistema, 
representando um avanço na forma e no significado em 
relação às marcas que a sucederam. 

Na nova concepção, as cooperativas centrais terão seus 
nomes sempre em verde e as singulares, em azul.
A substituição da marca antiga pela nova ocorrerá 
gradualmente, durante os próximos cinco anos.

O conceito da nova marca partiu da essência do 
cooperativismo, o ser humano.

Prosseguiu representando a associação de pessoas...

...e a multiplicação dessa associação em nível crescente, 
reunindo grupos com diferentes características.

Deu-se a essa representação o formato triangular, 
remetendo às imagens do triângulo, símbolo do 
equilíbrio, e dos pinheiros que historicamente 
identificam o cooperativismo.

Considerando que a associação de pessoas promovida 
pelo cooperativismo não tem limites, adotaram-se cores 
contínuas.

São tons rebaixados das cores da bandeira brasileira.

Finalmente, entrelaçando-se três triângulos, cada 
um com uma das cores da bandeira, formou-se um 
triângulo maior, que é o novo símbolo do Sicoob.
Os cantos arredondados desse símbolo, assim como os 
cantos das letras das siglas, suavizam o seu contorno e, 
assim, reforçam o caráter amigável do cooperativismo.

Múltiplos significados
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Análise
do desempenho
Todos os indicadores de desempenho da Credicitrus registraram avanços em 2009

Solidez

Patrimônio líquido
(R$ milhões)

2004

121

2005

154

2006

193

2007

305

2008

372

2009

519

Principal indicador da solidez das institui-

ções financeiras, o patrimônio líquido da 

Credicitrus ultrapassou em 2009 a meta 

inicialmente fixada de R$ 500 milhões: encer-

rou o ano somando R$ 519 milhões, cerca de 

40% acima do total registrado em 2008. Com 

esse crescimento expressivo, a Cooperativa 

ingressou em um novo patamar, no qual pas-

sa a desfrutar de autonomia financeira. Em 

outras palavras, pode depender apenas de 

seus recursos próprios para proporcionar aos 

cooperados todas as vantagens que oferece 

atualmente. 

A expansão registrada em 2009 deveu-

se em grande parte ao apoio do BNDES 

– Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, por meio do Programa 

de Capitalização das Cooperativas de Crédito 

(Procapcred), permitindo a cada cooperado 

adquirir até R$ 10.000,00 em novas cotas de 

capital, financiadas com grandes facilidades 

em seis anos, sendo um de carência. 

Com base nesse programa, lançado original-

mente em 2006, a Credicitrus criou o Cotas 

PLUS, oferecendo benefícios diferenciados 

aos cooperados que subscrevessem novas 

cotas. De imediato, o cooperado goza de 

duas vantagens em seu cheque especial: 

redução da taxa de juros e 20 dias por mês 

para usar seu limite de crédito sem cobrança 

de juros. Além disso, ao completar 65 anos 

de idade e 10 anos de filiação à Credicitrus, o 

cooperado poderá resgatar em parcelas par-

te do capital que acumulou na Cooperativa. 

Desde que o Cotas PLUS foi instituído, 17.792 

cooperados subscreveram novas cotas de 

capital, dos quais 9.522 em 2009.
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liquidez
Os valores que a Credicitrus possui em ativo circulante são suficientes para cobrir com folga o 

total de depósitos à vista e a prazo dos cooperados.

Este é mais um indicador da segurança com que a Cooperativa opera. É um dos fatores respon-

sáveis por sua elevada classificação de risco de crédito, tornando-a muito atrativa no mercado. 

Isso explica por que tem contado com elevada oferta de crédito repassado pelos grandes ban-

cos comerciais (recursos obrigatórios destinados ao crédito rural), assegurando a abundância de 

recursos colocados à disposição de todos os cooperados.

liquidez  (em R$ mil)

Ativo Circulante 
      Disponibilidades         
      Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  
      Títulos e Valores Mobiliários   
      Relações Interfinanceiras 
   
total 

Depósitos à vista e a prazo 

Saldo a favor da Cooperativa  

    1.648
      266.923
        159.933
     207.559
    
  636.063

605.679

30.384

2009
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Saldo das operações
de crédito (R$ milhões)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

346,3
430,6

485,5

675,6

922

1.130

Baixa exposição a riscos
A crise internacional, que teve início nos Estados Unidos no segundo semestre de 2008, deveu-

se fundamentalmente à altíssima exposição a riscos dos bancos norte-americanos, alguns dos 

quais haviam destinado para operações de crédito (em boa parte beneficiando clientes com 

restrições) recursos equivalentes a até 70 vezes seu patrimônio líquido. Ou seja, esses bancos 

apresentavam um grau de alavancagem de 70 vezes seu patrimônio, muito superior ao pra-

ticado no Brasil, onde o Banco Central admite um grau máximo de alavancagem de 11 vezes 

o patrimônio das instituições financeiras, seguindo o recomendado pelo Acordo da Basiléia, 

firmado por bancos do mundo inteiro em 1998 e atualizado em 2006, com o objetivo de manter 

sob controle os riscos do sistema financeiro. 

A Credicitrus é muito conservadora nesse aspecto. Seu grau de alavancagem foi de apenas 3,74 

vezes seu patrimônio em 2008 e subiu para 5,18 em 2009, números muito inferiores ao limite 

admitido pelo Banco Central.

Operações de crédito
A Credicitrus encerrou 2009 com R$ 1,13 

bilhão de saldo em suas operações de crédi-

to, valor 22,55% superior ao registrado em 

2008 (R$ 922 milhões). Assim, enquanto 

o sistema financeiro em geral continuou 

restringindo o crédito – ainda que em 2009 

essa retração tenha sido inferior à observada 

em 2008 – a Cooperativa atuou em sentido 

inverso, colocando mais recursos à disposição 

de seus cooperados. É importante salientar 

que essa expansão se deu de acordo com as 

boas práticas financeiras e dentro dos limites 

autorizados pelas normas legais.
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Depósitos à vista 
e a prazo (R$ milhões)

2004

204,5

2005

364,8

2006

438

2007

520,9

2008

528

2009

606

Classificação de risco
Essa gestão conservadora, associada aos investimentos realizados nas áreas de Tecnologia da 

Informação e Controles Internos, valeu à Credicitrus um importante avanço em sua classificação 

de risco, que passou de A2- para A2+ em abril de 2009 (subindo dois níveis). Assim, a 

Cooperativa passou a ocupar posição ainda mais destacada, pois já detinha a mais alta classifica-

ção de risco entre todas as cooperativas de crédito rural do mercado brasileiro. 

Essa classificação é atribuída pelo Comitê de Risco de Riskcoop (LFRating), 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 ou estruturais da economia”.

 

Depósitos à vista e a prazo
Os depósitos à vista e a prazo somaram R$ 606 milhões em 2009, 14,7% acima dos R$ 528 

milhões registrados em 2008. Esse crescimento, em um período reconhecidamente marcado por 

dificuldades para o agronegócio brasileiro, confirma que a credibilidade da Cooperativa conti-

nua em ascensão.
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Ativos totais
O clima de confiança que tem caracterizado as relações dos cooperados com a Credicitrus con-

firmou-se com a expansão de 30,8% dos seus ativos totais, ultrapassando a expressiva marca de 

R$ 1,8 bilhão em 2009. Esse número demonstra o crescente vigor da Cooperativa, que continua 

avançando em ritmo muito superior ao da grande maioria dos setores da economia brasileira.

Rede de atendimento
Com a inauguração de uma nova filial, na cidade de São Paulo, e a transferência de outras 

cinco já existentes para novas instalações (em Ibitinga, Monte Alto, Monte Azul Paulista e São 

Manuel, no Estado de São Paulo, e Uberlândia, em Minas Gerais), a Credicitrus prosseguiu seu 

programa de ampliação e modernização de sua rede de atendimento. Com isso, encerrou 2009 

com 42 unidades, sendo 37 filiais em São Paulo e três em Minas Gerais, além de duas unidades 

em Bebedouro, SP: sua matriz e um posto de atendimento em operação na loja de insumos da 

Coopercitrus.

Adicionalmente, com o objetivo de apoiar o programa de expansão da Credicitrus, foi realizada 

Assembleia Geral Extraordinária em fevereiro de 2009, com a presença de aproximadamente 

cem cooperados. Foi aprovada na AGE reforma estatutária ampliando a área de atuação da 

Cooperativa, que passou a contar com mais 46 municípios do Estado de São Paulo, sendo a 

partir de então integrada por: Bebedouro (sede), Aguaí, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Altair, 

Anhembi, Araçatuba, Arandú, Araraquara, Araras, Arco-Íris, Areiópolis, Ariranha, Auriflama, 

total de ativos
(R$ milhões)

2004

519

2005

751

2006

1.007

2007

1.225

2008

1.390

2009

1.800
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Avanhandava, Avaré, Balbinos, Barbosa, Barretos, Bauru, Bilac, Birigui, Bofete, Borborema, Borebi, 

Botucatu, Braúna, Brejo Alegre, Cajobi, Cândido Rodrigues, Catanduva, Catiguá, Cerqueira César, 

Colina, Coroados, Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do Turvo, Fernandópolis, Fernando Prestes, 

Gavião Peixoto, Glicério, Guaiçara, Guaíra, Guaraci, Iaras, Ibirá, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Ilha 

Solteira, Irapuã, Itaí, Itajobi, Itápolis, Itapura, Itatinga, Jales, José Bonifácio, Lençóis Paulista, 

Limeira, Macatuba, Marapoama, Matão, Mirassol, Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, 

Monte Azul Paulista, Nova Europa, Nova Granada, Novais, Novo Horizonte, Olímpia, Orlândia, 

Palmares Paulista, Paraíso, Paranapanema, Pardinho, Paulistânia, Penápolis, Pereira Barreto, 

Pindorama, Pirangi, Pirassununga, Pitangueiras, Pongaí, Pratânia, Reginópolis, Ribeirão Preto, 

Rubiácea, Sabino, Sales, Santa Adélia, Santa Fé do Sul, Santo Antonio do Aracanguá, São José 

do Rio Preto, São Manuel, São Paulo, Suzanápolis, Tabapuã, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, 

Taquaritinga, Taquarituba, Terra Roxa, Uchôa, Uru, Urupês, Viradouro, Vista Alegre do Alto e 

Votuporanga, no Estado de São Paulo; e Frutal, Uberaba e Uberlândia, no Estado de Minas Gerais. 
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Quadro Associativo

2004

10.900

2005

16.047

2006

20.109

2007

28.061

2008

33.021

2009

38.527

Sobras do Exercício
(R$ milhões)

2004

35,5

2005

36,2

2006

36,7

2007

50

2008

56,9

2009

64

Quadro associativo
A Credicitrus encerrou 2009 com 38.527 

cooperados, dos quais 37.477 pessoas físicas 

e 1.050 pessoas jurídicas. Ingressaram na 

Cooperativa no ano 5.506 novos associados. 

Esse crescimento expressivo evidencia a boa 

imagem que a Credicitrus usufrui em todas as 

localidades nas quais mantém operações.

Sobras do exercício
As sobras de 2009 totalizaram R$ 64 milhões 

(aproximadamente 12,5% superiores às de 

2008, que somaram R$ 56,9 milhões. Desse 

valor, R$ 12,2 milhões, correspondendo aos 

juros sobre o capital, foram antecipadamente 

incorporados ao capital dos cooperados em 

dezembro.

As sobras correspondem à devolução de parte 

dos encargos aplicados sobre todas as opera-

ções realizadas pelos cooperados durante o 

ano, com o objetivo de cobrir as despesas da 

Cooperativa, remunerar seus serviços e garan-

tir o seu equilíbrio financeiro ao longo do ano. 

Esse resultado do exercício é obtido deduzin-

do-se dos encargos cobrados durante o ano 

as despesas operacionais e os investimentos 

realizados com o objetivo de fortalecer e valo-

rizar o patrimônio dos cooperados.
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Cooperação
Maior capacidade, negócios valorizados, 

melhores resultados

A união de esforços, interesses e capacidades é um 

modelo de negócio que proporciona operações 

mais eficientes, atendendo as reais necessidades e 

expectativas dos cooperados, com custos mais baixos e 

melhores resultados para todos. 

VAlORES CORPORAtiVOS
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A 
cada operação financeira que realiza na Credicitrus, o cooperado economiza em 

juros e tarifas, em comparação com o que desembolsaria se efetuasse a mesma 

operação no sistema financeiro tradicional. Além disso, ainda recebe, ao final 

do exercício, o retorno das sobras proporcionalmente à sua movimentação no 

período. A soma dessas vantagens constitui-se no resultado social econômico.

A Credicitrus foi pioneira no cálculo e na divulgação desse indicador, que introduziu em seu re  - 

latório anual de 2004 e que hoje é adotado por um número crescente de cooperativas de crédi-

to filiadas ao Sicoob.

Esse é o mais expressivo demonstrativo dos benefícios proporcionados pelo cooperativismo de  

crédito aos seus associados e às comunidades em que vivem e trabalham. No caso da Credici-

trus, se for considerado o valor acumulado desde 2005, o resultado social econômico já propor-

cionou aos cooperados uma economia que ultrapassa R$ 1 bilhão. São recursos que, não tendo 

sido desembolsados, permaneceram nas suas regiões 

de origem, gerando empregos e renda e contribuindo 

para o seu desenvolvimento econômico e social.

O resultado social 
econômico é o 
mais expressivo 
demonstrativo 
dos benefícios 
proporcionados 
pelo cooperativismo 
de crédito aos seus 
associados e às 
comunidades em 
que estes vivem e 
trabalham. 

Resultado social 
econômico
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(*) 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.

(**) Este valor 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 (em R$)

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
Economia a favor do cooperado(*)

2. tarifas

Quantidade de operações realizadas
durante o exercício
Economia a favor do cooperado(*)

3. Resultado do exercício

 Sobras

Resultado Social Econômico (1 + 2 + 3) (**)

2009

651.551.619

29,132%
189.810.018

8.320.413
89.900.069

64.000.275

343.710.362

2008

511.347.603

30,313%
155.004.798

4.973.543
51.214.904

56.917.816

263.137.518

2007

338.120.799

29,290%
99.035.582

3.169.674
33.576.629

50.056.171

182.668.382

2006

255.166.309

27,387%
69.882.397

3.547.310
31.408.440

36.705.455

137.996.292

2005

240.688.301

45,826%
110.297.820

4.329.371
28.563.055

36.184.469

175.045.344



Relatório de 
Sustentabilidade 
2009

Impresso em papel certi�cado, procedente 
de re�orestamentos controlados

Governança 
cooperativa

A 
expressão que dá título a este 

capítulo é relativamente nova 

no vocabulário do coope-

rativismo. Pode ser definida 

como o conjunto de regras e 

práticas que orientam todas as operações da 

Credicitrus, incluindo manuais de procedi-

mentos, formulários, normas legais e os com-

promissos éticos assumidos por toda a sua 

equipe profissional. A governança ainda se 

apóia em três princí-

pios: transparência, 

prestação de contas 

e responsabilidade 

corporativa. 

No que diz respeito 

às regras seguidas no dia a dia, a Cooperativa 

mantém uma área de Controles Internos 

subordinada à Diretoria Executiva. Os res-

ponsáveis por essa área também fazem parte 

de um comitê formalizado e aprovado pelo 

Conselho de Administração da Sicoob Central 

Cocecrer – Cooperativa Central de Crédito 

Rural do Estado de São Paulo, que se reúne 

mensalmente para discutir melhorias nos pro-

cedimentos, nas operações e nos controles 

adotados pelas cooperativas que a integram. 

Os Controles Internos estão disponíveis para 

consulta de toda a equipe da Credicitrus no 

seu portal corporativo interno.

Quanto à transparência, deve estar não só 

na clareza das regras de conduta a serem 

seguidas por todos, mas igualmente na comu-

nicação aberta e regular com os cooperados. 

A prestação de contas, por sua vez, consiste 

em manter o cooperado a par da evolução da 

Cooperativa e de tudo o que é feito visando 

a prestar-lhe bons serviços e proteger seu 

patrimônio. Finalmente, a responsabilidade 

corporativa se traduz nos cuidados com a 

sustentabilidade da organização, ou seja, com 

a sua longevidade, exigindo que a definição 

dos negócios e das operações não se limite ao 

aspecto econômico, mas que também inclua 

considerações de ordem social e ambiental.

Na Credicitrus, a responsabilidade pela gover-

nança cabe ao Conselho de Administração, 

que é o mais alto órgão de representação 

dos cooperados. O Conselho é eleito a cada 

quatro anos, sempre em Assembleia Geral 

Ordinária. O Conselho Fiscal, este também 

eleito pelos cooperados em Assembleia 

Geral Ordinária, tem mandato de um ano e 

exerce o controle das contas da Cooperativa, 

A modernidade está 
presente em todas as 
ações relacionadas à 

gestão da Credicitrus, 
do planejamento à 

execução no dia a dia.
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visando a garantir o benefício e a segurança 

dos associados. Para facilitar a comunicação 

e o relacionamento entre os cooperados e a 

Cooperativa, a Credicitrus criou a Ouvidoria.

instrumentos de ação
A Credicitrus tem aplicado com rigor os con-

ceitos de governança, o que tem possibilitado 

que cresça de forma organizada e consistente, 

tirando o máximo proveito da sinergia entre 

suas diferentes áreas de trabalho. Como resul-

tado, tem avançado em ritmo mais acelerado 

do que a média do mercado. Para isso têm 

contribuído de forma especial os instrumen-

tos de ação explicados a seguir.

Planejamento estratégico 
A Credicitrus adota instrumentos modernos 

de gestão, como o planejamento estratégico, 

alinhando-se assim às mais avançadas organi-

zações do mercado. Por meio do planejamen-

to estratégico, o Conselho de Administração 

define objetivos de longo prazo para a 

Cooperativa, os quais são traduzidos em 

planos de ação e programas e projetos es-

pecíficos. Um comitê reúne-se mensalmente 

para avaliar o andamento de cada programa 

e projeto e as condições internas e externas 

que podem afetar sua concretização, efetuan-

do correções de rumo sempre que necessário.

Gestão de riscos
Comitês, com atuação independente das 

áreas de negociação, são responsáveis pelo 

gerenciamento dos riscos financeiros da 

Cooperativa. São avaliados dois tipos de risco: 

de mercado, relacionados à possibilidade 

de ocorrência de perdas por fatores externos 

como a flutuação dos valores de títulos e 

outros ativos financeiros da Cooperativa; e 

operacionais, relacionados à possibilidade 

de ocorrência de perdas principalmente por 

fatores internos, resultantes de falha, deficiên-

cia ou inadequação de processos, pessoas e 

sistemas. A responsabilidade maior pela ges-

tão de riscos é do Conselho de Administração, 

por intermédio da área de Controles Internos, 

com monitoramento da Sicoob Central 

Cocecrer – Cooperativa Central de Crédito 

Rural do Estado de São Paulo.

informações – O site da Credicitrus 

(www.credicitrus.com.br) mantém à dispo-

sição de todos os cooperados explicações so-

bre a estrutura de gerenciamento de riscos de 

mercado da Cooperativa (em cumprimento 

à resolução do Conselho Monetário Nacional 

CMN no. 3.464/06) e também sobre a estrutura 

de gerenciamento de riscos operacionais (em 

cumprimento à resolução CMN no. 3.380/06).

A responsabilidade corporativa se traduz nos cuidados 
com a sustentabilidade da organização. A definição dos 
negócios não se limita ao aspecto econômico, mas tam-
bém inclui considerações de ordem social e ambiental.
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Pessoas
Para atingir plenamente seus objetivos, a ges-

tão da Credicitrus tem como principal premis-

sa contar com recursos humanos com a mais 

alta qualidade profissional. Para isso, investe 

desde o recrutamento, que é impessoal e ba-

seado estritamente em critérios de avaliação 

de características individuais, como conheci-

mento técnico e potencial de desenvolvimen-

to. Essa etapa também pode ser cumprida por 

meio de programas de estágios e de apren-

dizes, nos quais as qualidades individuais são 

avaliadas no desempenho observado no dia a 

dia. Após essa fase, a Cooperativa investe em 

programas de capacitação e aperfeiçoamento 

de acordo com as necessidades e os planos 

de ação delineados para cada área. E a toda 

a sua equipe, a Credicitrus oferece remune-

ração e condições de trabalho competitivos 

e oportunidades de promoção em um am-

biente amigável e aberto ao desenvolvimento 

pessoal e profissional.

Sistemas
A qualidade da equipe profissional da 

Credicitrus é complementada pelos mais 

avançados recursos da informática, que 

estão em nível tão elevado quanto os das 

instituições financeiras líderes. A área de 

TI – Tecnologia da Informação vem sendo 

atualizada com o que há de mais moder-

no no mercado, tanto no que diz respeito 

a equipamentos quanto a programas. Os 

focos principais são a segurança física 

de seus servidores centrais e de todos os 

computadores e periféricos que compõem a 

rede da Cooperativa, a proteção dos dados 

que circulam no sistema, a capacidade de 

armazenamento de informações e ainda a 

agilidade e confiabilidade das operações.

Código de Ética
Todos os integrantes da equipe da Credicitrus 

aderiram, em janeiro de 2008, por meio de 

compromisso firmado, ao Código de Ética 

e de Conduta Profissional proposto pelo 

Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito 

do Brasil. A partir de então, todos os novos 

funcionários, ao ingressar na Cooperativa, 

assumem o mesmo compromisso.

Política de divulgação
A transparência é um fator essencial na gover-

nança cooperativa. Isso significa que a co-

municação com o cooperado e com todos os 

demais públicos com os quais a Cooperativa 

se relaciona deve ser aberta e regular. Da 

mesma forma, a prestação de contas deve ser 

sistemática, não só por meio da Assembleia 

Geral Ordinária realizada anualmente para 

apresentação do balanço, mas também por 

A Credicitrus 
conta com os mais 
avançados recursos 
da informática, que 
estão em nível tão 
elevado quanto 
os das instituições 
financeiras líderes.
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outros meios, como o site www.credicitrus.

com.br, o boletim informativo CLIC – Canal 

Livre de Informações aos Cooperados e o 

Programa Integração (visitas organizadas de 

cooperados à sede da Credicitrus, durante as 

quais recebem informações sobre os produtos 

e serviços desta e também sobre o coopera-

tivismo de crédito e ainda têm oportunidade 

de dialogar com os diretores e gerentes da 

Cooperativa).

A transparência 
é essencial na 
governança 
cooperativa. A 
comunicação com 
o cooperado e os 
demais públicos 
com os quais a 
Cooperativa se 
relaciona deve ser 
aberta e regular.



Relatório de 
Sustentabilidade 
2009

Impresso em papel certi�cado, procedente 
de re�orestamentos controlados

No que diz respeito à Assembleia Geral 

Ordinária, merece destaque a crescente par-

ticipação de cooperados nesse que é o mais 

importante evento anual de prestação de 

contas da Cooperativa. Em 2009, a AGO teve 

a presença de mais de 1.400 participantes, 

superando o recorde de 2008, quando partici-

param do evento cerca de 1.300 cooperados. 

Além da apresentação dos relatórios contábil 

e social relativos a 2008, foi feita na AGO a 

entrega a todos os participantes da cartilha 

“25 Bons Motivos para ser um Cooperado 

Credicitrus”, detalhando todas as vantagens 

que a Cooperativa propicia a seus associados.

Adicionalmente, em 2009, o programa de 

integração foi marcado por vários eventos, 

reunindo no total aproximadamente 750 

cooperados. Foram realizadas três integra-

ções, nos meses de janeiro, junho e setembro, 

reunindo 440 participantes; uma integração 

de jovens cooperados e filhos de associados, 

em junho, com 160 participantes; e uma 

integração de cooperadas, em agosto, com 

150 mulheres presentes. 

Conselho Fiscal
Eleito anualmente na AGO, com mandato 

até a AGO seguinte, o Conselho Fiscal tem 

função complementar à do Conselho de 

Administração. Sua responsabilidade é verifi-

car de forma sistemática os atos da adminis-

tração da Cooperativa, bem como validar seus 

balancetes mensais e seu balanço patrimonial 

anual. Em 2009, todos os membros efetivos e 

suplentes do Conselho Fiscal participaram de 

um curso de formação ministrado pela Sicoob 

Central Cocecrer – Cooperativa Central de 

Crédito Rural do Estado de São Paulo, com o 

objetivo de detalhar as responsabilidades dos 

conselheiros fiscais e as formas de exercê-las.

Ouvidoria
A Ouvidoria do Sicoob, criada no final de 

2007, representou um importante avanço a 

serviço dos cooperados. O objetivo é permitir 

que o cooperado, em caso de problema e 

depois de esgotadas as possibilidades de 

solução deste nos seus canais habituais de 

relacionamento com a Cooperativa, recorra 

a uma instância mais alta dentro do sistema. 

Em paralelo, em 2008 a Credicitrus iniciou a 

implantação de sua própria Ouvidoria, que foi 

oficializada por uma AGE realizada em fevereiro 

de 2009. Essa nova área conta com um profis-

sional dedicado em tempo integral e exclusivo, 

conforme determinação legal, e é diretamente 

monitorada pela Ouvidoria do Sicoob.

Em 2009, a Ouvidoria da Credicitrus registrou 

32 manifestações de cooperados, incluindo 

reclamações, pedidos de esclarecimento de 

A Ouvidoria 
permite que o 
cooperado recorra 
a uma instância 
mais alta, em 
caso de problema 
não solucionado 
nos canais de 
relacionamento com 
a Cooperativa. 
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dúvidas e solicitações de providências rela-

cionadas principalmente a atendimento, 

conta corrente, cartão de crédito e operações 

de crédito. 

A Ouvidoria pode ser contatada por meio 

de ligação telefônica gratuita ao número 

0800-725-0996 ou pelo site                       

www.ouvidoriasicoob.com.br.

 





Participação
Cooperado fiel e presente fortalece a Cooperativa

De um lado, cliente. De outro, proprietário. Com essa dupla 

perspectiva, o cooperado contribui para enriquecer as decisões 

e a gestão da Cooperativa e tornar mais efetiva a preservação 

de seu patrimônio e a oferta de produtos e serviços adequados 

aos seus interesses.

VAlORES CORPORAtiVOS





Balanço,
Notas Explicativas 
e Pareceres

Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus - CREDICITRUS

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2009 e

de 2008 e parecer dos auditores independentes 
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Ativo

As notas explicativas da administração são parte integrante das 

demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro (Em reais)

Circulante  

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

realizável a longo prazo   

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

 Investimentos (Nota 8)  
 Imobilizado (Nota 9)  
 Diferido (Nota 10)
 Intangível 
     
    
    
total do ativo

1.391.769.210 

  1.648.443 
233.138.948 
121.184.762 
207.559.826 
824.684.599 

3.552.632

378.613.460 

33.784.644 
38.748.507 

305.848.394 
231.915 

48.572.794 

26.914.017 
16.787.778 

3.138.370 
1.732.629 

1.818.955.464 

2009

1.191.681.264 

  5.165.976 
 72.285.635 

 280.633.637 
 55.303.373 

 774.884.784 
 3.407.859 

151.947.201 

1.141.635 
3.468.131 

147.142.005 
195.430 

46.449.549 

26.062.708 
16.432.327 

3.954.514 

1.390.078.014 

2008
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Circulante   

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

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

Patrimônio líquido (Nota 15)  

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

    
total do passivo e patrimônio líquido    

Passivo e patrimônio líquido

1.126.836.591

605.679.473 
444.017.511 

13.936.863 
3.775.899 

59.426.845 

173.037.349 

153.856.516 
19.180.833 

519.081.524

326.916.842 
87.529.761 
10.284.630 
49.527.724 
12.906.494 
31.916.073

1.818.955.464 

2009

987.220.975 

528.054.712 
402.824.447 

11.954.215 
1.633.447 

42.754.154

30.946.942

11.766.109 
19.180.833

371.910.097 

209.611.305 
74.563.059 

42.206.189 
9.076.431 

36.453.113

1.390.078.014 

2008
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ingressos da intermediação financeira   

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

Dispêndios da intermediação financeira    
 Operações de captação no mercado   
 Operações de empréstimos e repasses   
 Provisões para perdas com operações de crédito (Nota 7 (c))    
    
Resultado bruto da intermediação financeira    
    
Outros ingressos (dispêndios) operacionais    
 Ingressos 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 (inclui ingressos   
 de depósitos intercooperativos - Nota 6)   
 Outros dispêndios operacionais (2009 - inclui   
 juros sobre o capital integralizado)      
    
    
Resultado operacional    
    
ingressos (dispêndios) não operacionais, líquidos    
    
Sobras do exercício antes da reversão    

dos juros sobre o capital integralizado    
    
Juros sobre o capital (Nota 15 (b))    
    
Sobras do exercício    

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

Demonstrações de sobras ou perdas
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em reais)

2009

187.873.857 

152.168.752 
28.066.915 

7.638.190 

(90.547.460)

(54.103.611)
(24.905.246)
(11.538.603)

97.326.397 

(40.575.605)

1.146.111 

(24.050.302)
(1.629.702)

(22.913.159)

19.750.534 

(12.879.087)

56.750.792 

167.025 

56.917.817 

56.917.817 

2008

236.204.796 

199.662.635 
36.244.746 

297.415 

(111.293.074)

(45.791.362)
(34.993.307)
(30.508.405)

124.911.722 

(72.436.925)

1.139.444 

(31.532.493)
(1.307.817)

(26.467.729)

13.157.426 

(27.425.756)

52.474.797 

(668.803)

51.805.994 

12.194.280 

64.000.274 
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Em 31 de dezembro de 2007    

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    

Destinação das sobras de 2008 (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))   

 Juros sobre o capital integralizado  

 Reserva legal (25%)  

 Reserva de sobras  

 FATES (5%)  

 FISC (1%)  

    

Em 31 de dezembro de 2009    

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

Demonstrações
das mutações 
do patrimônio
líquido (Em reais)

174.388.758 

15.031.480 

(254.962)

8.409.500 

10.636.822 

1.399.707 

209.611.305 

21.109.615 

(15.203)

86.410.100 

8.520.120 

1.280.905 

326.916.842 

10.284.630 

10.284.630 

6.256.251 

2.820.180 

9.076.431 

3.830.063 

12.906.494 

Capital social Reserva
legal

Reserva
especial

de sobras

Reserva de
contingência

 Sobras à 
 disposição da 

 Assembleia 
 Geral 

 total Reserva
especial de

desenvolvimento

60.078.643 

254.962 

14.229.454 

74.563.059 

15.203 

12.951.499 

87.529.761 

33.162.469 

10.443.427 

(1.399.707)

42.206.189 

8.602.440 

(1.280.905)

49.527.724 

31.513.020 

(25.474.907)

(6.038.113)

56.917.817 

(14.229.454)

(2.820.180)

(2.845.891)

(569.179)

36.453.113 

(29.712.055)

(6.741.058)

64.000.274 

(12.194.280)

(12.951.499)

(3.830.063)

(2.590.300)

(518.059)

31.916.073 

305.399.141 

(6.038.113)

8.409.500 

10.636.822 

56.917.817 

(2.845.891)

(569.179)

371.910.097 

(6.741.058)

86.410.100 

8.520.120 

64.000.274 

(1.909.650)

(2.590.300)

(518.059)

519.081.524 
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56.917.817 

 3.135.160 
 (1.191)

 11.538.603 
 71.590.389 

 (257.866.685)
 (978.718)

 271.610 

 109.094.253 
  (46.954.070)
  132.565.244 

 (145.001)
 (6.840.831)
 15.602.448 

   16.338.639 

 (6.504.626)
 99.413 

 (3.293.823)

 (1.256.158)

 (10.955.194)

 10.636.822 
 8.409.500 

 (6.038.113)

  13.008.209 

 18.391.654

 46.006.348 

 64.398.002 

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Sobras do exercício     
     
Ajustes     
Depreciação e amortização   
Resultado das baixas do ativo imobilizado   
Provisão para perda com operações de crédito      
     
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
 Depósitos à vista, à prazo e sob aviso
 Obrigações por empréstimos e repasses   
 Relações de interdependência  
 Obrigações sociais e estatutárias  
 Outras obrigações  
     
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais     
     
Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
 Aporte de capital em investimentos  
 Recebimentos pelas vendas de bens do ativo imobilizado  
 Aquisições de ativo imobilizado  
 Aquisição de ativo diferido  
 Aquisição de ativo intangível     
     
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos     
     
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos     
 Admissões e retiradas de cooperados, líquidas    
 Integralização de capital (Nota 15 (a))   
  Sobras distribuídas 
     
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3)     
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3)     

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

64.000.274 

  3.231.547 
 (22.203)

 30.508.405 
 97.718.023 

 
 (239.014.609)

 (144.773)
 (36.485)

 (247.198.292)
 79.347.810 

  183.283.471 

 (4.758.410)
 18.815.143

 

(111.988.122)

  (851.309)
 511.880 

 (2.811.123)
 (263.941)

 (1.918.096)

 (5.332.589)

  8.520.120 
 86.410.100 
 (6.741.058)

   
 88.189.162

 (29.131.549)

 64.398.002 

 35.266.453 

2009 2008

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais)
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Fluxo de caixa das atividades operacionais

Sobras do exercício     
     
Ajustes     
Depreciação e amortização   
Resultado das baixas do ativo imobilizado   
Provisão para perda com operações de crédito      
     
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
 Depósitos à vista, à prazo e sob aviso
 Obrigações por empréstimos e repasses   
 Relações de interdependência  
 Obrigações sociais e estatutárias  
 Outras obrigações  
     
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais     
     
Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
 Aporte de capital em investimentos  
 Recebimentos pelas vendas de bens do ativo imobilizado  
 Aquisições de ativo imobilizado  
 Aquisição de ativo diferido  
 Aquisição de ativo intangível     
     
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos     
     
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos     
 Admissões e retiradas de cooperados, líquidas    
 Integralização de capital (Nota 15 (a))   
  Sobras distribuídas 
     
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3)     
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3)     
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Notas explicativas da administração às 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 
2009 e de 2008 (Em reais, exceto quando indicado)

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 - PACs 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, Altair, Anhembi, Arandú, Araras, Arco-íris, Areiópolis, Ariranha, 

Auriflama, Avanhadava, Avaré, Balbinos, Barbosa, Bilac, Bofete, Borborema, Borebi, Botucatu, 

Braúna, Brejo Alegre, Cajobi, Cândido Rodrigues, Catiguá, Cerqueira César, Coroados, 

Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do Turvo, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Glicério, 

Guaiçara, Guaraci, Iaras, Ibirá, Igaraçu do Tietê, Ilha Solteira, Irapuã, Itaí, Itajobi, Itapura, 

Itatinga, Macatuba, Marapoama, Mirassol, Nova Europa, Novais, Orlândia, Palmares Paulista, 

Paraíso, Paranapanema, Pardinho, Paulistânia, Pereira Barreto, Pindorama, Pongaí, Pratânia, 

Reginópolis, Rubiácea, Sabino, Sales, Santa Adélia, Santo Antonio do Aracanguá, Suzanápolis, 

Tabapuã, Tabatinga, Taiaçu, Taquaral, Taquarituba, Terra Roxa, Uchôa, Uru, Urupês, Vista Alegre 

do Alto e Votuporanga.
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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 e normas 

e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN, apresentadas conforme o Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, tendo sido aprovadas pela administração 

em 12 de março de 2010.

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) 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

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.

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

interfinanceiras cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou 

inferior a 90 dias e apresentem risco insignificante de mudança de valor, são classificados 

como caixa e equivalentes de caixa, nos termos da Resolução nº 3.604 do BACEN (Nota 3).
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(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.
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(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 (dispêndios) não operacionais, líquidos.

(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 devem ser registrados no ativo 

diferido, exclusivamente, os gastos que contribuirão para o aumento do resultado de mais 

de um exercício social. Os saldos existentes em setembro de 2008 foram mantidos até a sua 

efetiva realização.

(vi) intangível

Licenças de programas de computador adquiridas após setembro de 2008 são capitalizadas no ativo 

intangível e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada.

(vii) 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 

circunstâncias indicarem que o valor contábil não pode ser recuperável.
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(viii) 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 e repasses tomados 

são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais 

ao período incorrido (“pro rata temporis”).

(ix) 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)

(x) Demais ativos e passivos circulante e não circulante

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.

(xi) Apuração das sobras

Os ingressos e dispêndios são reconhecidos na demonstração de sobras de acordo com o 

regime de competência.





Profissionalismo
Conhecimento, dedicação e eficiência

Presente na gestão, nos processos e nas operações, em todos os níveis, 

o profissionalismo é indispensável para que a expansão da Credicitrus 

resulte em qualidade crescente para todos que dela dependam, interna 

ou externamente.

VAlORES CORPORAtiVOS
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Disponibilidades    
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4) 
Relações interfinanceiras (Nota 6)  

total 

Depósitos interfinanceiros  
LFT - centralização financeira 
   
total  

Ativo circulante   
Não circulante - Realizável a longo prazo  

Títulos de renda fixa  
Títulos de capitalização  
Cotas de fundos de investimentos  

total  

Ativo circulante  

Não circulante - Realizável a longo prazo  

3. Caixa e equivalentes de caixa

4. Aplicações interfinanceiras de liquidez

5. títulos e valores mobiliários

 1.648.443 
 16.246.661 
 17.371.349 

 
 35.266.453 

 27.547.432
 239.376.160 

 266.923.592

 (233.138.948)

 33.784.644 

 154.512.949
 4.582.234 

 838.086 

 159.933.269 

 (121.184.762)

 38.748.507 

2009

2009

2009

Modalidade  

Modalidade  

 5.165.976 
 30.191.010 
 29.041.016

64.398.002 

 73.427.270 

 73.427.270 

 (72.285.635)

 1.141.635 

 276.591.519 
 7.510.249 

 284.101.768 

 (280.633.637)

 3.468.131 

2008

2008

2008

Em 2009, os títulos e valores mobiliários classificados como não circulante têm sua realização 

prevista para o exercício social de 2011 (2008 - realização prevista para o exercício social de 2010).

Adicionalmente às disponibilidades, determinadas aplicações interfinanceiras de liquidez e 

as relações interfinanceiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa, para fins de 

apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, quando atendidas as determinações da 

Resolução nº 3.604 do BACEN (Nota 2 (b) (i)).

Em 2009, os montantes classificados como não circulante têm sua realização prevista para o 

exercício social de 2011 (2008 - realização prevista para o exercício social de 2010).
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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  

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 a 2025 

total

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

6. Relações interfinanceiras

7. Operações de crédito

(a) Composição da carteira por modalidade

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

2.039.709 
76.396.846 

390.369.117 
53.447.825 

122.389.633 
501.515.170 

(15.625.307)

1.130.532.993 

(824.684.599)

305.848.394 

 170.640.606 
 57.107.459 
 39.077.658 
 39.022.671 

305.848.394 

2009

2009

Modalidade  

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 

 44.443.211 
 33.216.553 
 53.418.250 

 6.478.797 
 9.585.194 

147.142.005 

2008

2008

Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira da 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, os quais 

resultaram, no exercício de 2009, em ingressos de depósitos intercooperativos no montante 

de R$ 9.025.102 (2008 - R$ 16.596.967), registrados em contrapartida de Outros ingressos 

operacionais.
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AA

A

B

C

D

E

F

G

H

total

Provisão para perdas com

operações de crédito

total

(d) Composição da carteira por
nível de risco e situação de vencimento

0,5%

1%

3%

10%

30%

50%

70%

100%

3.742.991 

 9.447.844 

 7.329.147 

 1.785.280 

 1.808.622 

 4.120.340 

 2.055.340 

 532.358 

 5.351.125

36.173.047 

(8.342.499)

27.830.548 

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 

675.802.797 

 407.028.085 

 13.591.030 

 4.353.030 

 2.312.906 

 1.327.993 

 2.030.264 

 676.017 

 2.863.131

1.109.985.253 

(7.282.808)

1.102.702.445 

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 

679.545.788 

416.475.929 

20.920.177 

6.138.310 

4.121.528 

5.448.333 

4.085.604 

1.208.375 

8.214.256

1.146.158.300 

(15.625.307)

1.130.532.993 

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 

Provisão 2009 2008
Vencidas VencidasA vencer A vencertotal total

Nível
de risco

Saldo inicial

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

Saldo final

(c) Movimentação da provisão para 
perdas com operações de crédito

 9.179.782 

 (24.062.880)
 41.523.819 

 (11.015.414)

 15.625.307 

2009

 8.349.422 

 (10.708.243)
 17.507.947 
 (5.969.344)

 9.179.782 

2008

(d) Recuperação de créditos anteriormente baixados
A recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para perdas montou a R$ 

3.830.063, no exercício findo em 31 de dezembro de 2009 (2008 - R$ 2.820.180), e foi registrada em 

contrapartida de Operações de crédito, no resultado do exercício.

(e) Operações de crédito renegociadas
Em 31 de dezembro de 2009, o saldo das operações de crédito renegociadas monta a R$ 980.686 

(2008 - R$ 1.644.120) e estão classificadas de acordo com a Resolução nº 2.682 do Banco Central do 

Brasil - BACEN. 
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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

8. investimentos

 
20.674.198  

6.227.318

 
1.731 

 10.770 

26.914.017 

2009

 
19.822.889 

 6.227.318 

 1.731 

 10.770 

 26.062.708 

2008

No exercício de 2009, a CREDICITRUS efetuou aporte de capital no montante de R$ 851.309 

na SICOOB CENTRAL COCECRER (2008 - R$ 952.688 e R$ 5.551.938 na SICOOB CENTRAL 

COCECRER e no BANCOOB, respectivamente).

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

total

9. imobilizado

1.296.391 
5.045.191 
3.320.829 

9.689.639 

5.765.123 

940.557 
434.978 

26.492.708 

1.296.577 
1.667.960 

3.468.966 

3.067.445 

203.982

9.704.930

1.296.391 
3.748.614 
1.652.869 

6.220.673 

2.697.678 

940.557 
230.996

16.787.778 

1.367.847 
3.735.960 
1.771.597 

5.892.563 

2.163.936 

1.246.256 
254.168 

16.432.327 

4
10

10

 20 

 10 a 20 

Custo Depreciação
acumulada

líquido

2009
líquido

2008 %
taxas

anuais de
depreciação
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Benfeitorias em     
imóveis de terceiros
Softwares

total

10. Diferido

6.326.590 
1.425.790 

7.752.380

3.513.639 
1.100.371

4.614.010

2.812.951 
325.419

3.138.370 

3.425.005 
529.509 

3.954.514 

10 a 20
10 a 20

Custo Amortização 
acumulada

líquido

2009
líquido

2008
taxas

anuais de
amortização

Depósitos à vista
Depósitos sob aviso
Depósitos a prazo 

total 

11. Depósitos à vista, a prazo e sob aviso

 119.184.309 
 133.321.162 
 353.174.002 

605.679.473 

2009

 88.358.185 
 192.929.474 
 246.767.053 

 528.054.712 

2008

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

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

Depósitos Interbancários.

Estão garantidos, até o limite de R$ 60.000,00 por 

CPF ou CNPJ, pelo Fundo Garantidor do SICOOB 

(FGS), que é uma reserva financeira constituída pelas 

cooperativas de crédito filiadas à Confederação 

SICOOB Brasil, regida por regulamento próprio.

%
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Capital de giro   
Securitização  
FUNCAFÉ  
Custeio agrícola  
Poupança rural 

total  

Passivo circulante  

Não circulante  

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

2010 
2011 
2012 
2025 

total

12. Obrigações por empréstimos e repasses

13. Obrigações sociais e estatutárias

1.677.470 
4.394.900 
1.589.262 

583.194.686 
7.017.709

 
597.874.027 

(444.017.511)

153.856.516 

 8.890.841 
 1.282.058 
 2.402.169 
 1.361.795 

13.936.863 

Juros anuais de 6%
Juros anuais de 3%

Juros anuais de  6,75%
Juros anuais de 6,75%

TR e juros anuais de 9,5%

 146.453.986 
 3.007.630 
 4.394.900 

153.856.516 

2009

2009

Encargos financeiros incidentes

2009

Modalidade

5.390.515 
4.684.810 

701.276 
352.458.365

51.355.590 

414.590.556 

(402.824.447)

 11.766.109 

 7.742.394 
 1.374.691 
 1.874.937 

 962.193 

 11.954.215 

 

 5.420.338 
   

1.660.961 
 4.684.810 

11.766.109 

2008

2008

2008

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:
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(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). 

(II) O FISC é destinado à promoção de ações de natureza social, educacional e cultural, bem como 

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

Contingências tributárias
(-) Depósitos judiciais   

total  

14. Provisões para contingências tributárias

 73.646.108 
 (54.465.275)

19.180.833 

2009

 65.745.616 
 (46.564.783)

19.180.833 

2008

(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:

(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, que em 31 de dezembro de 2009 

montam a R$ 45.075.235 (2008 - R$ 37.985.801).

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

dessas questões.

(II) A cooperativa é parte envolvida em outros processos tributários em andamento e está 

discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando 

aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas
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(I) O capital é representado por cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada.

(II) No exercício de 2009, a cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 

86.410.100 (2008 - R$ 8.409.500) 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 nº 65 do estatuto social da cooperativa e com a Lei nº 5.764/71, as 

sobras líquidas do exercício terão a seguinte destinação:

decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela 

opinião de seus consultores legais externos e internos.

(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 rendimentos 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, cujo 

valor atualizado é de R$ 16.544.922, em 31 de dezembro de 2009, autuação esta que está 

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 às 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

Sobras do exercício, base de cálculo   
das destinações    
Destinações estatutárias   
 Juros sobre o capital integralizado
 Reserva legal - 25%  
 FATES - Fundo de assistência técnica,    
 educacional e social - 5%  
 FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural - 1%  
 Reserva especial de desenvolvimento (i)  
   
Sobras à disposição da Assembleia Geral   

64.000.274 

(12.194.280)
(12.951.499) 

(2.590.300)
(518.059)

(3.830.063)

31.916.073 

 

2009

56.917.817 

(14.229.454)

(2.845.891)
(569.179)

(2.820.180)

36.453.113 

2008





Inovação
Firme no presente com os olhos no futuro

A busca de novas soluções e de melhorias contínuas, 

sempre tendo como alvos o benefício do cooperado 

e o fortalecimento da Cooperativa, tem sido uma 

das características mais marcantes da permanente 

evolução da Credicitrus.

VAlORES CORPORAtiVOS
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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 cotas 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 

Assembleia Geral poderá criar outras reservas (fundos), inclusive rotativos, com recursos 

destinados para fins específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2009, foi 

proposta a distribuição de juros de 8% sobre o capital integralizado na cooperativa, no 

montante de R$ 12.194.280 (R$ 10.284.630, líquido do Imposto de Renda Retido na Fonte - 

IRRF), dos quais R$ 4.537.339 (R$ 3.856.736, líquido do IRRF) serão distribuídos em espécie e 

R$ 7.656.941 (R$ 6.427.894, líquido do IRRF) serão capitalizados “ad referendum” da aprovação 

da Assembleia Geral Ordinária, nos termos definidos nos parágrafos 6º e 7º do artigo nº 14 do 

Estatuto Social da cooperativa. Os referidos montantes líquidos foram contabilizados como 

Capital social, conforme determinação do plano de contas do COSIF, e reclassificados para a 

Reserva especial de sobras, para fins de apresentação das demonstrações financeiras, até sua 

efetiva aprovação em Assembleia Geral Ordinária.  

Adicionalmente, conforme determinado pela Circular nº 2.739 do BACEN, os juros sobre o 

capital integralizado foram registrados no resultado do exercício, como Outros dispêndios 

operacionais, e ajustados ao final da demonstração de sobras para ser reapresentado como 

destinação das sobras do exercício, na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Em Assembleia 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 (b)), anualmente atualizado.
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(c) Aprovação das destinações
As destinações estatutárias e legais e a destinação das sobras dos exercícios sociais de 2008 

e de 2007 foram aprovadas nas assembleias gerais ordinárias realizadas em 25 de março de 

2009 e de 2008, 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 2009, 

montaram a R$ 1.403.926 (2008 - R$ 1.312.608), conforme deliberado em Assembleia Geral 

Ordinária de 29 de março de 2006.

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

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

normais de mercado.

(i) Principais saldos    
 Ativo  
 Operações de crédito - circulante  
 Operações de crédito - não circulante  
   
 Passivo  
 Depósitos à vista e sob aviso  
   
 Patrimônio líquido  
 Capital social    
   
(ii) Principais operações   
 Ingressos com operações de crédito  
 Dispêndios com operações de empréstimos  

 3.265.727 
 1.108.049 

 9.178.867 

 1.668.721 

 839.957 
 790.848 

2009

 2.002.515 
 2.096.495 

 5.765.104 

 2.245.070 

 422.310 
 215.014 

2008
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(b) Saldos e transações com a SiCOOB CENtRAl COCECRER

(i) Principais saldos   
 Ativo circulante  
 Relações interfinanceiras (Nota 6)  
   
 Ativo não circulante  
 Investimentos (Nota 8)  
   
 Passivo  
 Obrigações por empréstimos e repasses - circulante  
   
(ii) Principais operações    
 Ingressos de depósitos intercooperativos 
 (Outros ingressos operacionais)  
 Dispêndios com operações de empréstimos e repasses 
 Outros ingressos (dispêndios)  

 207.559.826

 
20.674.198

 1.677.470 

 

9.025.102 
 245.405 

 (323.171)

2009

 55.303.373 

 19.822.889 

 5.390.515 

 
16.596.967 

 481.535 
 (282.760)

2008

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
A 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.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe à 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.

As operações são realizadas em condições normais de mercado.
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A CREDICITRUS responde solidariamente pelas obrigações contraídas pela SICOOB CENTRAL 

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

proporcionalmente à sua participação nessas operações.

As demonstrações financeiras da SICOOB CENTRAL COCECRER, em 30 de junho de 2009, 

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

dezembro de 2009, sem ressalvas. A auditoria de suas demonstrações financeiras de 31 de 

dezembro de 2009 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 à 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. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 

e de 2008 a cooperativa não realizou operações envolvendo instrumentos financeiros 

derivativos.

19. Garantias
Em 31 de dezembro de 2009, a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em 

garantias prestadas, no montante de R$ 1.343.839 (2008 - R$ 2.361.543), 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 2009, os seguros contratados são considerados suficientes pela 

administração para cobrir eventuais sinistros relacionados à 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

CONSElHO FiSCAl:
Maria Elma Mônaco Gianello - Membro Efetivo

Valmi Blanco Machado - Membro Efetivo

Marcelo Luiz Dinardi - Membro Efetivo

Marcos Antônio Mutton - Membro Suplente

Maria Tereza de Souza Lima Uchôa - Membro Suplente

CONtADOR:
André Luis Marangoni

CRC 1SP191800/O-8
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Aos Administradores e Associados

Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus - CREDICITRUS

1.  Examinamos os balanços patrimoniais da Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus - 

CREDICITRUS em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e as correspondentes demonstrações de 

sobras, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa dos exercícios findos nessas 

datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de 

emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 

Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequa-

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

nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, 

considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de con-

troles 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 adequada-

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

Crédito Rural Coopercitrus - CREDICITRUS em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e o resultado das 

operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa referentes aos exercícios findos 

nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

 

Parecer dos auditores 
independentes
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4. 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 rendimento de aplicações financeiras que manteve em socieda-

des 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 cooperati-

vo, 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 2009 que 

não foi autuado até o momento.

Ribeirão Preto, 12 de março de 2010

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

CRC 2SP000160/O-5

Maurício Cardoso de Moraes

Contador CRC 1PR035795/O-1 “T” SP
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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 2009 a 31 de dezembro de 2009, com base 

no parecer dos Auditores Independentes emitido com data de 12 de março de 2010, 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 2009.

Bebedouro, 17 de março 2010.

Marcelo Luiz Dinardi

Maria Elma Mônaco Gianello

Valmi Blanco Machado

Parecer do 
conselho fiscal





Solidez
Base forte garante crescimento contínuo

Resultado de cuidadoso planejamento e práticas 

alicerçadas em regras operacionais rígidas, a solidez é a 

base essencial para a Cooperativa enfrentar dificuldades, 

vencer desafios e prosseguir em expansão, fortalecendo 

continuamente a confiança do cooperado. 

VAlORES CORPORAtiVOS
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A 
responsabilidade social é considerada hoje parte essencial de qualquer negócio 

em todos os ramos de atividade. Na Credicitrus, esse é um entendimento tradi-

cional, até porque as cooperativas, por definição, têm como finalidade principal 

proporcionar aos pequenos cooperados condições, produtos e serviços a que 

normalmente só os grandes têm acesso, contribuindo assim para reduzir as 

diferenças na sociedade.

A Credicitrus mantém compromissos sociais com cinco públicos, para os quais são apresenta-

das, nas páginas a seguir, as respectivas ações e seus impactos, estes últimos sintetizados no 

Demonstrativo do Valor Adicionado, publicado nas páginas 88 e 89:

•  Cooperados e meio rural

•  Funcionários

•  Comunidade (por meio do FISC)

•  Fornecedores

•  Governo e órgãos públicos

Responsabilidade 
social e ambiental
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A
o cumprir sua missão de 

atender as necessidades 

financeiras dos cooperados 

a custos inferiores aos do 

sistema financeiro tradicional 

e, em paralelo, ao reaplicar em suas próprias 

operações todos os recursos captados junto 

a seus associados, a Credicitrus possibilita 

que a riqueza gerada no campo permaneça 

em suas regiões de origem, sem desvios para 

outras finalidades ou outras localidades. Com 

Viva Bem Plus

Ao lançar o Cotas PLUS, para estimular os co-

operados a investirem em cotas de capital da 

Cooperativa, aproveitando as vantagens do 

Programa de Capitalização das Cooperativas 

de Crédito (Procapcred), lançado em 2006 

pelo BNDES, a Credicitrus criou alguns bene-

fícios para o associado. Introduziu duas van-

tagens no cheque especial dos cooperados 

que aderiram ao programa: reduziu a taxa 

de juros do produto e concedeu 20 dias por 

mês sem cobrança de juros sobre o limite 

utilizado. Além disso, criou o Viva Bem Plus, 

um benefício inovador de longo prazo, que 

permite ao cooperado, a partir de 65 anos de 

idade e dez anos de filiação à Cooperativa, 

resgatar parcialmente suas cotas de capi-

tal, em parcelas mensais, durante 20 anos. 

Assim, o Viva Bem Plus proporciona maior 

tranquilidade futura ao cooperado. 

Viva Bem Feliz

Inovação lançada pela Credicitrus em 2008, o 

Viva Bem Feliz corresponde ao adiantamento 

em dezembro de parte das sobras que o coo-

perado teria direito a receber somente após 

a AGO de prestação de contas do exercício, 

normalmente realizada no final de março do 

ano seguinte. 

isso, gera benefícios indiretos não só para 

os cooperados, mas igualmente para suas 

famílias, seus funcionários e prestadores de 

serviços e toda a comunidade em que vivem e 

trabalham. Em outras palavras, a Cooperativa 

é um agente de desenvolvimento regional.

Adicionalmente, também tem proporcionado 

benefícios diretos aos cooperados e suas 

famílias, brevemente descritos a seguir.

A Credicitrus possibilita 
que a riqueza gerada 

no campo permaneça 
em suas regiões de 

origem, sem desvios 
para outras finalidades 

ou outras localidades.

Cooperados  
e meio rural
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Programa cultural

Apoiando os cooperados também em seus 

períodos de lazer, a Credicitrus deu conti-

nuidade em 2009 ao seu programa cultural, 

consistindo de viagens nacionais e interna-

cionais com pagamento facilitado e, no caso 

de excursões ao exterior, com apoio de guias 

que falam português. No ano, em razão da 

gripe suína, a adesão ao programa foi menor, 

com a realização de apenas uma excursão  

internacional, que teve como destinos 

Estados Unidos e Canadá, com a participação 

de 20 pessoas, entre cooperados e familiares.

Convênios comerciais

A Credicitrus manteve em 2009 os convênios 

firmados com a Fast Shop, proporcionando 

facilidades para a aquisição de aparelhos 

eletroeletrônicos, e com a Agaxtur, por meio 

da qual são realizadas as excursões incluídas 

no programa cultural da Cooperativa. 
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A 
Credicitrus encerrou 2009 com 

533 funcionários (aos quais 

se somam 15 estagiários e 13 

aprendizes). No ano, foram feitas 

150 contratações.

A Política de Recursos Humanos da Credicitrus 

está definida em seu planejamento estratégi co, 

contemplando os seguintes aspectos: processo 

de recrutamento e seleção, visando a atender à 

expansão da Cooperativa; programas de forma-

ção e capacitação; benefícios; gestão de fun cio - 

nários contratados segundo a CLT – Consolidação 

das Leis do Trabalho, terceirizados, estagiários e 

aprendizes.

A Credicitrus obte ve 

em 2009 um impor-

tante reconhecimen-

to nessa área: 

classificou-se entre 

as 150 melhores 

empresas para se traba   lhar no Brasil, de acordo 

com pesquisa realizada em todo o País pelo 

Guia Você S/A EXAME.

Os gráficos publicados ao lado 

mostram a dis   tribuição dos fun-

cionários por faixa etária, tempo 

de casa e sexo.

Funcionários

Em 2009, a Credicitrus foi 
eleita entre as 150 melhores 

empresas para se trabalhar 
no País e ficou em segundo 

lugar entre as melhores 
empresas para se estagiar no 

Estado de São Paulo.

Até 19 anos

Até 3 anos

40 a 49 anos

13 a 16 anos

30 a 39 anos

9 a 12anos

20 a 29 anos

4 a 8 anos

Masculino

Feminino

Mais de
50 anos

Mais de
17 anos

9%

1%

56%

24%

49%

51%

23%

7%

4%

67%

8%

1%

Faixa Etária

tempo de casa

Sexo
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Escolaridade

O grau de escolaridade na Credicitrus é elevado. Dos 533 funcionários, 495 (93%) têm instrução 

superior, sendo que 222 têm curso superior completo e 116 têm especialização em nível de 

pós-graduação.

Estagiários

A Credicitrus foi eleita em 2009, pelo quarto ano consecutivo, como uma das melhores em-

presas para se estagiar no Estado de São Paulo e, neste último ano, ficou em segundo lugar na 

classificação geral. Esse reconhecimento foi resultado de pesquisa realizada pelo CIEE – Centro 

de Integração Empresa-Escola (com o qual a Credicitrus mantém convênio para contratar seus 

estagiários), pela ABRH/SP – Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional São Paulo e 

pelo Ibope Solution, por meio de entrevistas realizadas diretamente com os próprios estagiários. 

A Credicitrus, a exemplo das vezes anteriores, foi novamente a cooperativa com melhor classifi-

cação nessa pesquisa.

Em 2009, participaram do programa  de estágios 22 estudantes de cursos superiores e, dentro 

da política da Cooperativa de valorizar esses jovens, foram efetivados como funcionários duran-

te o exercício 31 participantes do programa contratados anteriormente.

Aprendizes

A Credicitrus deu continuidade em 2009 ao programa “Menor Aprendiz”, iniciado em 2008 

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 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

A preocupação constante da Credicitrus é manter sua equipe capacitada a prestar os melho-

res serviços aos cooperados. Com esse fim, foram ministrados durante 2009 treinamentos em 

educação cooperativista e técnicas operacionais, que contaram com 1.002 participantes (o que 

significa que grande parte dos funcionários participou de mais de um treinamento no exercí-

cio). Merece destaque especial o Programa de Formação de Jovens Lideranças Cooperativistas 

(Fojolico), realizado em parceria com o Sescoop Nacional e o Sescoop/SP. Participaram 15 funcio-

nários da Cooperativa, além de colaboradores de outras cooperativas com sede em Bebedouro. 
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O objetivo do programa, que tem 290 horas de duração, é desenvolver nos participantes habili-

dades e competências que os levem a se organizarem por meio do cooperativismo.

Benefícios

A Credicitrus proporciona à sua equipe profissional os seguintes benefícios:

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

nários, estagiários e aprendizes, sendo extensivo aos seus dependentes legais.

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

qualquer custo para estes.

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

zação de exames periódicos. Em 2009, esse programa beneficiou 100% dos funcionários.

Auxílio creche/babá – 100% dos funcionários que têm filhos com idade de até 83 meses rece-

bem 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 NR5 do Ministério do Trabalho e Emprego, após 

a sede da Cooperativa ultrapassar o número de 101 funcionários. A CIPA tem por objetivo a 

prevenção não só de acidentes, mas também de doenças decorrentes do trabalho, de modo a 

tornar as atividades da Cooperativa permanentemente compatíveis com a preservação da vida  

e a promoção da saúde dos funcionários, estagiários e aprendizes. Em 2009, a CIPA realizou a  

1ª. SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Credicitrus.

Associação de Funcionários

A ACCREDIT – Associação dos Funcionários da Credicitrus, constituída em 2008, encerrou 2009 

com a participação de 483 funcionários, 17 estagiários e 13 aprendizes. 
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Comunidade

A
o possibilitar que os recursos 

gerados no campo permane-

çam em circulação em suas 

regiões de origem, principal-

mente por meio de operações 

de crédito rural, a Credicitrus contribui para 

o desenvolvimento de cada localidade onde 

mantém atividades. Além desse apoio indireto 

às comunidades, próprio do cooperativismo 

de crédito, a Cooperativa também apóia 

projetos de terceiros, nas áreas de educação 

(complementar, profissionalizante, artística e 

ambiental), ações sociais, cultural e de fo-

mento ao cooperativismo, por meio do FISC 

– Fundo de Investimento Social e Cultural, 

mantido pela Credicitrus e pela Coopercitrus. 

O FISC também mantém projetos próprios 

igualmente com foco preferencial na educação 

de crianças e jovens de áreas mais carentes.

FiSC

Em 2009, o FISC ampliou sua presença nas 

comunidades em que a Credicitrus mantém 

atividades, beneficiando diretamente cerca 

de 90 mil pessoas, principalmente crianças e 

jovens, de 42 municípios(*), com investimen-

tos somando R$ 1.051.510,00. Além disso, três 

campanhas lideradas pelo Fundo – doação de 

cobertores e cestas de Natal e destinação do 

IR para fundos municipais de apoio à infância 

e à juventude - beneficiaram mais 70 mil 

pessoas e tiveram expressiva participação dos 

cooperados, cujas doações totalizaram  

R$ 490.015,00.

(*) Foram beneficiados pelos investimentos do 

FISC os seguintes municípios: Aguaí, Araçatuba, 

Barretos, Bauru, Bebedouro (incluindo tam-

bém os distritos de Andes e Turvínea), Birigui, 

Cafelândia, Catanduva, Colina, Fernandópolis, 

Frutal, Guaíra, Ibitinga, Itápolis, Jales, José 

Bonifácio, Lençóis Paulista, Limeira, Matão, 

Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, 

Monte Azul Paulista, Novo Horizonte, Olímpia, 

Orlândia, Penápolis, Pirangi, Pirassununga, 

Pitangueiras, Poloni, Ribeirão Preto, Santa Fé do 

Sul, São José do Rio Preto, São Manuel, Taiaçu, 

Taiúva, Taquaritinga, Terra Roxa, Uberaba, 

Uberlândia e Viradouro. 

Os principais projetos apoiados são descritos 

resumidamente a seguir.

Projeto de Educação Ambiental 

– parceria com a Estação Experimental de 

Citricultura de Bebedouro, com o apoio da 

empresa BASF, o projeto foi lançado em março 

de 2008 com o objetivo de proporcionar a 

alunos de escolas de ensino fundamental no-

ções de preservação e recuperação de matas 

O FiSC executa projetos 
próprios e dá apoio 

financeiro a projetos de 
terceiros, em especial na área 

da educação, beneficiando 
prioritariamente crianças 

e jovens das comunidades 
mais carentes.
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nativas. Para isso, foi criada na EECB uma área 

específica para receber as crianças, composta 

por mata de 4 ha com trilha sinalizada, viveiro 

de mudas (que são semeadas pelas próprias 

crianças), espaço anexo para cursos e pales-

tras, além de sanitários. 

Em 2009, o projeto recebeu a visita de 2.500 

crianças de 28 escolas, representando sete 

municípios (Bebedouro, incluindo o distri-

to de Andes, Monte Azul Paulista, Pirangi, 

Pitangueiras, Taiaçu, Terra Roxa e Viradouro). 

Projeto “Baú literário” – projeto 

próprio do FISC, consiste de baús contendo 

livros infantis ou infanto-juvenis, selecionados 

de acordo com a faixa etária dos alunos que 

serão beneficiados. O objetivo é incentivar 

a prática da leitura entre crianças e jovens 

que cursam o Ensino Fundamental. Em 2009, 

foram doados 22 baús, contendo o total de 

1.440 livros, beneficiando diretamente 7.200 

alunos, número ao qual devem ser acrescidos 

mais alunos no futuro, uma vez que os baús 

permanecem nas escolas. Foram atendidas 20 

localidades: Aguaí, Araçatuba, Bauru, Birigui, 

Frutal, Ibitinga, Jales, Lençóis Paulista, Limeira, 

Mogi Mirim, Olímpia, Penápolis, Pirassununga, 

Pitangueiras, Santa Fé do Sul, São Manuel, 

Taiúva, Turvínea (distrito de Bebedouro), 

Uberaba e Uberlândia. 

Projeto “Baú Pedagógico” – pro-

jeto implantado em parceria com a APAE 

Bebedouro, idealizadora dos baús, para distri-

buição a outras unidades da APAE, bem como 

a escolas e entidades sociais selecionadas. 

Cada baú contém elementos destinados a 

utilização em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas e culturais infantis, todos confec-

cionados pelos próprios alunos da entidade 

utilizando materiais recicláveis. Em 2009, 

foram doados 28 baús, beneficiando 2.800 

crianças e jovens, principalmente assistidos 

pela APAE, atingindo 21 municípios: Barretos, 

Bebedouro, Catanduva, Colina, Fernandópolis, 

Frutal, Guaíra, Itápolis, José Bonifácio, Lençóis 

Paulista, Matão, Monte Alto, Monte Aprazível, 

Monte Azul Paulista, Novo Horizonte, Olímpia, 

Pitangueiras, Ribeirão Preto, São José do Rio 

Preto, Taquaritinga e Viradouro.

Cooperlimpo – A Cooperativa dos 

Coletores de Materiais Sólidos de Bebedouro 

– Cooperlimpo teve desempenho expressivo 

em 2009. Consolidou sua carteira de clientes 

e alcançou a média de coleta de mais de 23 

toneladas de resíduos recicláveis por mês. 

Encerrou o ano tendo como clientes cem 

grandes geradores de resíduos sólidos (eram 

35 ao final de 2008), contabilizando a coleta 

de mais de 280 toneladas de materiais. Deste 

montante, mais da metade (154 toneladas) 

foi de papel e papelão, vindo em seguida 

plásticos, vidros e metais. No total, comer-

cializou 236 toneladas e deu destinação final 

adequada ao restante, constituído por rejeitos 

e matéria orgânica.

O Conselho Gestor do FISC, com o apoio 

das diretorias executivas da Credicitrus 

e da Coopercitrus, busca transformar a 

Cooperlimpo em um modelo de negócio com 
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amplo alcance social que possa ser multiplica-

do em outros municípios da região em que as 

duas cooperativas atuam.

Projetos educacionais – durante 2009, 

o FISC apoiou financeiramente nove projetos, 

com 5.697 beneficiários, conduzidos e exe-

cutados por entidades sociais com foco em 

educação complementar situadas em dois 

municípios: Bebedouro e Monte Alto. 

Projetos sociais – em 2009, receberam 

apoio financeiro do FISC 20 projetos, benefi-

ciando 1.100 pessoas, mantidos por entidades 

sociais de 11 municípios: Barretos, Bebedouro, 

Cafelândia, Fernandópolis, Frutal, José 

Bonifácio, Olímpia, Penápolis, Pirangi, Poloni e 

São Manuel. 

Projetos culturais – em 2009, foram 

apoiados financeiramente quatro projetos 

culturais, com 580 beneficiários, mantidos 

por entidades de três municípios: Bebedouro, 

Orlândia e Mogi Mirim. 

Campanhas – Três campanhas foram 

encabeçadas pelo FISC em 2009, beneficiando 

cerca de 70 mil pessoas: 

• Estímulo aos cooperados, a exemplo do que 

fora feito nos anos anteriores, para desti-

narem uma parte do Imposto de Renda a 

pagar para o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de seus respectivos 

municípios.

• Arrecadação de recursos junto aos coopera-

dos para doação a famílias carentes de cober-

tores, no período do inverno.

• Arrecadação de recursos junto aos coopera-

dos para doação de cestas de Natal, no final 

do ano. 

O FISC financiou a contribuição dos coopera-

dos interessados em participar da destinação 

do IR e adiantou os recursos necessários para 

a aquisição de 20 mil cobertores e 10 mil 

cestas de Natal. 
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Projetos assistenciais
Projetos sociais com geração de renda 
Projetos educacionais
Projetos culturais
Projetos ambientais      
Despesas operacionais
total 

Investimentos do FISC em 2009 (R$)
650.956
221.270
125.772

18.500
35.012
49.197

1.100.707
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Meio cooperativista
A Credicitrus participou em 2009 de vários eventos organizados pelas entidades 

representativas do meio cooperativista.

Sicoob Central Cocecrer

VII Seminário Sicoob Central Cocecrer, reali-

zado em dezembro na estância de São Pedro, 

SP, com a participação de aproximadamente 

300 dirigentes de cooperativas singulares 

de crédito filiadas à entidade, que em 2009 

comemorou 20 anos de fundação.

Jovens lideranças

A Credicitrus, em conjunto com o Sescoop/SP,  

foi responsável pela solenidade de formatura 

da primeira turma do Fojolico - Programa de 

Formação de Jovens Lideranças Cooperativistas, 

composta por jovens funcionários das coope-

rativas com sede em Bebedouro, dos quais a 

maioria pertencentes ao quadro de funcionários 

da Credicitrus. O evento também fez parte das 

comemorações dos 10 anos de existência em 

São Paulo do Sescoop – Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo.

Mosaico teatral

Parceria com o programa do Sescoop/SP, o 

Mosaico Teatral, implantado em 2001, le-

vou em 2009 espetáculos a sete municípios 

(Araçatuba, Bebedouro, Catanduva, Itápolis, 

Lençóis Paulista, Ribeirão Preto e São José 

do Rio Preto). Em Bebedouro, contou com o 

apoio direto da Credicitrus. O objetivo, mais 

uma vez, foi oferecer ao público apresenta-

ções teatrais de qualidade, proporcionando 

acesso à cultura e contribuindo para a divul-

gação do cooperativismo. O programa capa-

cita representantes de cooperativas para que 

atuem como promotores culturais em suas 

cidades, selecionando espetáculos, buscando 

parcerias e trabalhando na produção de even-

tos que congreguem cooperativas, comunida-

de, iniciativa privada, instituições beneficentes 

e meios de comunicação.

Semana Coopera

A Semana Coopera, organizada pelas coopera-

tivas de Bebedouro (Credicitrus, Coopercitrus, 

Unimed, Uniodonto, Cotram e Cooperlimpo), 

com o apoio do Sescoop/SP e da Prefeitura 

Municipal da cidade, foi realizada no mês 

de outubro de 2009, com o objetivo de 

disseminar os princípios do cooperativismo 

e despertar na comunidade um comporta-

mento sustentável. Várias atividades foram 

desenvolvidas no período, incluindo o projeto 

“Cooperativismo nas Escolas”, o lançamento 

oficial da Cooperlimpo e a apresentação do 

Mosaico Teatral, com a atuação dos jovens 

que participam dos programas de formação 

do Sescoop-SP. Essa ação atingiu um público 

calculado em duas mil pessoas.
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Fornecedores

Governo e órgãos 
públicos

Em 2009, mais 371 empresas foram cadastradas como fornecedoras de equipamentos, mobi-

liário e materiais de uso diário, elevando para 2.809 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 poderia significar desvio de suas 

atividades primordiais de atendimento ao cooperado. Nesse sentido, três empresas terceiri-

zadas, somando 106 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 ocupan-

do instalações da Credicitrus. 

A Credicitrus adota como política, desde sua fundação, cumprir com rigor todas as normas 

legais. Nesse sentido, mantém sempre em dia todos os pagamentos de impostos, taxas e contri-

buições nos níveis municipal, estadual e federal, cujo valor, em 2009, excedeu R$ 5 milhões.
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Demonstrativo do 
Valor Adicionado
  

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$ 900 milhões em 

2009, conforme demonstra a tabela a seguir.   
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Valores

Valor adicionado aos cooperados

Viva Bem Plus
Recursos Crédito Rural
Resultado Social Econômico
Benefício de pesquisa e desenvolvimento
Educação cooperativista

Valor adicionado aos funcionários

Benefícios legais
Capacitação
Convênios-saúde

Valor adicionado aos fornecedores

Imobilizado
Demais materiais, produtos e serviços
Materiais e manutenção
Processamento de dados
Promoções e Relações Públicas
Propaganda e Publicidade
Seguros
Serviços
Serviços técnicos e especializados
Aluguéis

Valor adicionado à comunidade

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

Valor adicionado aos órgãos públicos

Federal
Estadual/Municipal
INSS
ISSQN
PIS/COFINS

tOtAl

2009

924.956.981 

898.131 
579.067.000 
343.710.362 

240.000 
1.041.488

 
6.284.456 

4.810.858 
274.952 

1.198.646
 

23.516.592 

5.035.648 
3.009.819 
1.606.289 

329.344 
2.323.082 
1.472.513 

722.813 
4.422.942 
1.685.196 
2.908.946

 
1.051.510 

650.956 
35.012 
18.500 

125.772 
221.270 

5.489.723 

2.072 
165.143 

4.181.905 
56.710 

1.083.893 

961.299.262 

2008

700.725.171 

1.143.515 
435.526.800 
263.137.518 

240.000 
677.338

 
4.729.537 

3.297.995 
434.355 
997.187

 
15.078.836 

0 
3.312.464 
1.161.341 

285.617 
2.605.164 

859.972 
923.984 

1.943.482 
1.580.676 
2.406.136

 
979.456 

562.404 
107.772 

77.981 
177.821 

53.478
 

4.815.566 
2.907 

110.485 
3.192.956 

54.628 
1.454.590

 
726.328.566 

2007

687.513.611 

1.480.045 
502.677.171 
182.668.382 

240.000 
448.013

 
4.203.349 

3.013.573 
488.609 
701.167

 
16.125.198 

0 
4.933.201 
1.324.403 

265.964 
2.282.309 

780.557 
844.669 

1.910.358 
2.481.963 
1.301.774

 
237.145 

121.860 
24.675 
56.625 
33.985 

0
 

4.580.738 

128.291 
65.614 

3.526.543 
39.597 

820.693

712.660.041





Responsabilidade
SocialCooperativismo promove desenvolvimento humano

O cooperativismo de crédito proporciona benefícios diretos e 

indiretos para todos: o cooperado, sua família, seus empregados      

e a comunidade em que vive. Gera empregos, renda e progresso     

e contribui para a distribuição das riquezas geradas nas localidades

 em que está presente.

VAlORES CORPORAtiVOS



Aguaí
(19) 3652-9499

Araçatuba
(18) 3636-7676

Araraquara
(16) 3301-2500

Barretos
(17) 3321-2211

Bauru
(14) 3104-0100

Bebedouro (Matriz)
(17) 3345-9000

Bebedouro (Coopercitrus)
(17) 3344-3335

Birigui
(18) 3643-3250

Catanduva
(17) 3531-9555

Colina
(17) 3341-9555

Fernandópolis
(17) 3465-0555

Guaíra
(17) 3332-5800

ibitinga
(16) 3341-9700

itápolis
(16) 3263-9555

Jales
(17) 3624-4550

José Bonifácio
(17) 3265-9111

lençóis Paulista
(14) 3269-1969

limeira
(19) 3404-4299

Matão
(16) 3383-2555

Mirassol
(17) 3243-8970

Mogi Mirim
(19) 3814-2700

Monte Alto
(16) 3244-3555

Monte Aprazível
(17) 3275-9555

Monte Azul Paulista
(17) 3361-9555

Nova Granada
(17) 3262-5555

Novo Horizonte
(17) 3542-9555

Olímpia
(17) 3279-3555

Penápolis
(18) 3654-2160

Pirangi
(17) 3386-9080

Pirassununga
(19) 3565-6599

Pitangueiras
(16) 3952-9555

Ribeirão Preto
(16) 3602-9555

Santa Fé do Sul
(17) 3641-9141

São José do Rio Preto
(17) 3211-1555

São Manuel
(14) 3812-8812

São Paulo (Centro)
(11) 3350-5099

São Paulo (13 de Maio)
(11) 3147-4700

taiúva
(16) 3246-1244

taquaritinga
(16) 3253-9181

Viradouro
(17) 3392-8765
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Frutal
(34) 3421-1900

Uberaba
(34) 3319-9200

Uberlândia
(34) 3230-9100
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