
Cooperativa de Crédito

Na Sicoob Credicitrus, você não está sozinho em sua vida financeira. Na verdade, 
você está sempre em ótima companhia: a de milhares de cooperados que, reuni-
dos, fazem a diferença na hora de realizar os melhores negócios do mercado, seja 
uma aplicação, um financiamento ou mesmo a concretização de um sonho.

ISSO É SICOOB CREDICITRUS.
Afinal, a ação de muitos é coletiva, e a realização é toda sua.
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O relatório de sustentabilidade 2011 da Sicoob 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 procedente de processo produtivo manejado de forma 

ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável 

e no cumprimento de todas as leis vigentes.
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positivos
maior
Crescimento, resultados 

e confiabilidade cada vez 

O ano de 2011, considerando os números e fatos que 
marcaram o período, demonstrou em grande parte a 
reedição do que tem sido verificado em todo o curso 
histórico da Cooperativa. Os principais indicadores de 
desempenho registraram evolução muito superior aos 
índices de crescimento da economia brasileira, com 
destaque especial para os depósitos à vista e a prazo e as 
aplicações financeiras, com aumentos superiores a 24%.

Nos dez anos contados entre o início de 2002 e o final de 
2011, praticamente todos os indicadores de desempenho 
da Sicoob Credicitrus foram multiplicados por dez, um 
feito que pouquíssimas organizações conseguiram 
repetir, em todos os setores de atividade. E, no caso do 
patrimônio líquido, essa expansão foi ainda maior, de 
quase doze vezes, passando de R$ 59 milhões para R$ 691 
milhões. Esse é o valioso e importantíssimo bem comum 
de todos os cooperados, pois representa os recursos 
próprios da Cooperativa, permitindo, caso necessário, 
que atue com total autonomia, sem depender de 
qualquer recurso externo para manter e até ampliar suas 
operações.

Em paralelo, também merece destaque a expansão da 
rede física de atendimento, com a inauguração de cinco 
novas filiais, em Borborema, Paraíso, Tabatinga, Vista 
Alegre do Alto e Urupês. Desse modo, a Sicoob Credicitrus 
pôde estender os benefícios do cooperativismo a um 
número ainda maior de municípios que carecem de 
assistência financeira e, sobretudo, de crédito a custos 
mais baixos e com menor burocracia.

O quadro associativo também registrou aumento signi-
ficativo, passando de 43.223 para 50.195 associados. Esse 
ingresso de quase 7 mil cooperados em apenas um ano 
equivale à incorporação de uma grande cooperativa no 
período. Basta lembrar que, no início deste século, 
quando a Sicoob Credicitrus já ocupava a liderança entre 
as cooperativas de crédito brasileiras, tinha cerca de 
4.300 associados.

Porém, de todos os fatos registrados em 2011, provavel-
mente o mais importante, pois coroa todos os esforços 
empreendidos ao longo da história da Cooperativa, foi a 
obtenção da nota A3 na classificação de risco de crédito. 
Esse é o grau máximo que pode ser atribuído a qualquer 
organização do segmento e demonstra o altíssimo nível 
de solidez e estabilidade que a Sicoob Credicitrus conse-
guiu alcançar.

E ainda há a considerar as ações desenvolvidas na área de 
responsabilidade social, em particular por meio do Fundo 
de Investimento Social e Cultural. Mais de 30 mil pessoas, 
notadamente crianças e jovens em situação de vulnera-
bilidade social, além de portadores de necessidades 
especiais, foram beneficiados pelo apoio financeiro a 
projetos de entidades do terceiro setor instaladas em 23 
municípios nos quais mantém atividades. Esse número 
de beneficiários também inclui três campanhas próprias 
lideradas pela Cooperativa, envolvendo cooperados de 
todas as localidades nas quais está instalada.

Sem dúvida, esse amplo conjunto de dados positivos deve 
ser creditado, em grande parte, à gestão conservadora que 
é o modelo administrativo adotado desde os primeiros 
dias de atividade da Sicoob Credicitrus. Mas também é 
resultado da capacidade técnica, do profissionalismo, da 
sensibilidade cooperativista e da dedicação pessoal da  
sua equipe, que encerrou 2011 com mais de 700 integran-
tes, incluindo estagiários e aprendizes. E, principalmente, 
é fruto da confiança e do apoio de cada um dos seus 
associados, pois sem sua participação ativa jamais teria 
sido possível atingir os resultados mencionados e que são 
detalhados neste relatório de sustentabilidade.

Assim, agradecemos a todos os funcionários, a cada 
cooperado e aos demais parceiros, incluindo representan-
tes do sistema financeiro, dirigentes dos órgãos de repre-
sentação do cooperativismo e fornecedores de produtos e 
serviços, por todas as contribuições que têm dado à 
Cooperativa e que nos permitem declarar, com grande 
satisfação, que, a exemplo do que vem sendo repetido ano 
após ano, 2011 superou tudo o que já foi alcançado e foi o 
melhor ano da história da Sicoob Credicitrus.

Diretoria Executiva:

Raul Huss de Almeida (diretor-presidente), 
Siguetoci Matusita (diretor de Planejamento e 
Controle),  Moacyr Pegoraro (diretor operacional) 
e Maria Madalena Fernandes Rocha (diretora 
administrativa).

Conselho de Administração:

Fabio Arroyo Lima, Gláucio Eduardo da Silveira, 
Ivan Chiara Bertolami, Marcos Lourenço Santin e 
Nehemias Alves de Lima.
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Mais recordes de deseMpenho
Os principais destaques de 2011 couberam aos depósitos à vista e a prazo e às aplicações financeiras, com 
crescimentos superiores a 24% em relação ao ano anterior, contribuindo para que o total do ativo superasse 
2,7 bilhões, com expansão de quase 22%. Também significativos foram o crescimento do patrimônio líquido, 
alcançando 691 milhões de reais, e o saldo das operações de crédito, que atingiu 1,4 bilhão de reais, com 
aumento de 16% sobre 2010.

>> Detalhes nas páginas 14 a 25

nota MáxiMa eM
segurança de crédito
A Sicoob Credicitrus obteve em 2011 a nota A3 em sua classificação de risco, o nível mais alto nesse ranking, 
confirmando que é uma das mais sólidas e seguras cooperativas do país em sua categoria.

>> Detalhes nas páginas 16 e 17

nova sede adMinistrativa
A construção do edifício que abrigará a sede administrativa da Sicoob Credicitrus, em Bebedouro, manteve 
ritmo normal em 2011 e deverá estar concluída em 2012. O prédio, com mais de 9 mil m2 de área construída, 
reunirá em um só espaço a Diretoria Executiva e as áreas de decisão, coordenação administrativa e tecnolo-
gia da informação da Cooperativa, representando um investimento que valoriza sua imagem de moderni-
dade e sustentabilidade. 

>> Detalhes nas páginas 22 e 23

Mais de 50 Mil cooperados 
A Cooperativa encerrou 2011 com 50.195 associados. Isso significa que foram admitidos quase 7 mil novos 
cooperados no ano. Contribuiu para essa expansão a admissão, iniciada em 2010, de profissionais das áreas 
de agronomia e saúde e micro e pequenos empresários. Isso vem possibilitando, conforme deseja o Banco 
Central, que cada vez mais brasileiros tenham acesso aos benefícios do cooperativismo de crédito.

>> Detalhes na página 24
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PERFIL
da cooperativa
histÓria 
Fundada em 14 de setembro 
de 1983, em Bebedouro, SP, a 
Sicoob Credicitrus é a maior 
cooperativa de crédito do 
país. Ao final de 2011, contava 
com 50.195 cooperados e 49 
unidades de atendimento, 
sendo 46 em São Paulo e três 
em Minas Gerais.

visÃo
Ser a excelência no aten-
dimento, com sustentabi-
lidade.

MissÃo 
Atender aos objetivos 
financeiros dos coope-
rados com qualidade, 
agilidade e melhor gestão 
dos recursos, participando 
do desenvolvimento da 
comunidade.

valores 
corporativos
A base ética de atuação da Sicoob Credicitrus 
perante seus públicos interno e externo é 
constituída por sete valores corporativos, bre-
vemente detalhados nas próximas páginas.

10

apoio a projetos sociais 
As ações da Cooperativa na área de responsabilidade social, executadas por intermédio do Fundo de Investi-
mento Social e Cultural (FISC), prosseguiram em 2011 com projetos próprios e apoio a projetos de 37 institui-
ções de 23 municípios, com investimentos superiores a R$ 1 milhão. A Sicoob Credicitrus ainda liderou três 
campanhas próprias. No total, essas iniciativas beneficiaram mais de 30 mil pessoas, notadamente crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade e pessoas com necessidades especiais.

>> Detalhes nas páginas 78 a 83

Qualidade do Meio aMbiente
A exposição “Homem x Natureza – um percurso pelos quatro elementos”, lançada em 2010 em Bebedouro, 
repetiu em 2011 o sucesso do ano anterior. Foi montada em cinco municípios nos quais a Sicoob Credicitrus 
está presente: Araçatuba, Bebedouro (presente na FECCIB – Feira Citrícola, Comercial e Industrial de Be-
bedouro), Guaíra, Santa Fé do Sul e Viradouro.  Durante 2011, recebeu a visita de aproximadamente 20 mil 
pessoas.

>> Detalhes na página 79
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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.

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 vencer desafios e prosseguir 
em expansão, fortalecendo continuamen-
te a confiança do cooperado. 

responsabilidade 
social
Cooperativismo promove 
desenvolvimento humano.            
O cooperativismo de crédito proporciona 
benefícios diretos e indiretos para todos: 
o cooperado, sua família, seus empre-
gados e a região em que vive. Gera 
empregos, renda e progresso e contribui 
para a distribuição das riquezas geradas 
nas localidades em que está presente. A 
Sicoob Credicitrus cumpre amplamente 
esse papel em seu dia a dia. Além disso, 
para materializar sua política de respon-
sabilidade social perante a comunidade, 
criou juntamente com a Coopercitrus o 
Fundo de Investimento Social e Cultural 
(FISC), que dá apoio financeiro a entida-
des sociais com reconhecida utilidade 
pública instaladas nos municípios nos 
quais está presente.

proFissionalisMo
ConheCimento, 
dediCação e efiCiênCia.
Presente na gestão, nos processos e nas 
operações, em todos os níveis, o profissio-
nalismo é indispensável para que a ex-
pansão da Sicoob Credicitrus resulte em 
qualidade crescente para todos que dela 
dependam, interna ou externamente.

dignidade
aCima de tudo, o ser humano. 
O ser humano sempre em primeiro lugar 
em todos os projetos e ações da Coopera-
tiva. Mais do que um princípio filosófico, 
essa é uma regra de conduta que a Sicoob 
Credicitrus aplica no relacionamento com 
cooperados, funcionários, fornecedores       
e parceiros.

cooperaçÃo
maior CapaCidade, 
negóCios valorizados, 
melhores resultados.
A união de esforços, interesses e capacida-
des é um modelo de negócio que propor-
ciona operações mais eficientes, atenden-
do as reais necessidades e expectativas 
dos cooperados, com custos mais baixos e 
melhores resultados para todos. 

inovaçÃo
firme no presente Com os 
olhos no futuro.
A busca de novas soluções e de melhorias 
contínuas, sempre tendo como alvos o be-
nefício do cooperado e o fortalecimento 
da Cooperativa, tem sido uma das carac-
terísticas mais marcantes da permanente 
evolução da Sicoob Credicitrus.

Valores 
corporativos
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Análise do 

Patrimônio líquido
(R$ milhões)

desempenho

Desenvolvimento Econômico e Social por meio do 
Programa de Capitalização das Cooperativas de 
Crédito (Procapcred), lançado em 2006, encontrando 
ampla aceitação por parte dos associados da Sicoob 
Credicitrus. Os cooperados que aderem ao Cotas 
PLUS passam a usufruir das menores taxas de juros 
do mercado em seu cheque especial e, além disso, ao 
completarem 65 anos de idade e 10 anos de  
associação à Cooperativa, poderão resgatar em 
parcelas parte do capital que acumularam.

DEPOIS DE ENCERRAR UMA DÉCADA 
BRILHANTE, EM 2010, A SICOOB 
CREDICITRUS PROSSEGUIU EM EXPANSÃO 
ACELERADA EM 2011. E AS PERSPECTIVAS 
CONTINUAM MUITO POSITIVAS

A solidez de uma instituição financeira se traduz 
principalmente por seu patrimônio líquido, que, no 
caso de uma cooperativa de crédito como a Sicoob 
Credicitrus, representa o capital próprio 
pertencente a todos os cooperados. Em 2011, esse 
indicador alcançou a cifra de R$ 691 milhões, com 
crescimento de 19,3% sobre o valor do ano anterior. 
Para proteger a integridade desses recursos,   
manteve  a gestão   conservadora, com a adoção de 
medidas preventivas para enfrentar eventuais 
dificuldades da economia agropecuária, segmento 
ao qual pertence a maioria dos cooperados, bem 
como para cobrir débitos de liquidação duvidosa, 
que poderiam causar algum impacto sobre os 
resultados da Cooperativa.
A expansão do patrimônio líquido foi mais uma vez 
favorecida pelo Cotas PLUS, que possibilita ao 
cooperado adquirir cotas de capital, até o limite de 
R$ 10.000,00, financiadas em seis anos, com um de 
carência, e juros muito baixos. Esse produto tem o 
apoio direto do BNDES – Banco Nacional de 

SOLIDEZ

2011
2010

2009
2008

2007

305 372

519
579

691

Relatório de Sustentabilidade 2011

Análise do desempenho
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2011

2010
2009

2008
2007

1.130

1.243

922

676

1.443

Saldo das operações
de crédito (R$ milhões)

A disponibilidade de recursos para o atendimento das necessidades dos cooperados foi a tônica de 2011. 
O volume de crédito utilizado foi 16% maior do que o de 2010, atingindo R$ 1,4 bilhão contra R$ 1,2 bilhão 
no ano anterior. 
De acordo com os preceitos que regem a Cooperativa, a destinação de recursos para as operações de 
crédito foi sempre feita de acordo com as boas práticas financeiras e dentro dos limites autorizados 
pelas normas legais.

A Sicoob Credicitrus obteve em abril de 2011 a elevação de sua classificação de risco de crédito para o 
nível A3, a nota máxima que pode ser atribuída a uma cooperativa de crédito do país. Isso se deve a 
uma soma de fatores, incluindo a constante e consistente elevação dos seus indicadores de 
desempenho, seus resultados sempre positivos, os investimentos realizados nas áreas de Tecnologia da 
Informação e Controles Internos e, em especial, sua postura de austeridade no que diz respeito aos 
riscos de crédito. Os requerimentos de capital estão entre os principais instrumentos da regulação 
bancária, ao prevenir os bancos de tomarem riscos excessivos, e também ao proporcionar maior 
segurança ao sistema financeiro em momentos adversos da economia. Nesse sentido, foi introduzido o 
Índice de Basiléia (Índice de Adequação de Capital), conceito internacional definido pelo Comitê de 
Basiléia que recomenda a relação mínima de 8% entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos 
ponderados conforme regulamentação em vigor (Patrimônio de Referência Exigido - PRE). No Brasil, a 
relação mínima exigida determinada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.490, de 29 
de agosto de 2007, e Circular do Banco Central C n° 3.360, de 12 de setembro de 2007 é de 11%. O índice de 
Basiléia da Sicoob Credicitrus calculado em 31/12/2011 foi de 29,63%, valor este 170% acima do exigido 
pelo CMN e pelo BACEN.

A classificação de risco da Cooperativa é atribuída pelo Comitê de RISKcoop e LFRating, organismo 
neutro e independente que avalia periodicamente as instituições financeiras. 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 Sicoob Credicitrus está classificada significa: “Excelente condição geral de risco. 
As bases financeira e estrutural estão sólidas e resistem a mudanças conjunturais e estruturais da 
economia.”

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

BAIXA EXPOSIÇÃO A RISCOS

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Relatório de Sustentabilidade 2011

Análise do desempenho
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Representando uma forte demonstração de confiança dos cooperados, os depósitos à vista e a prazo 
apresentaram o maior crescimento entre todos os indicadores de desempenho de 2011, com elevação de 
24% em relação ao ano anterior. Considerando que em 2010 esse indicador já havia registrado a maior 
expansão do período, de 44%, observa-se que em apenas dois anos o total de depósitos quase dobrou.

O desempenho relativo a depósitos à vista e a prazo refletiu-se de forma positiva sobre os ativos totais 
da Cooperativa, que cresceram quase 22%, alcançando R$ 2,73 bilhões em 2011. Esse número reafirma o 
crescente vigor da Sicoob Credicitrus, que continuou evoluindo em ritmo muito superior ao da grande 
maioria dos setores da economia brasileira.

ATIVOS TOTAISDEPÓSITOS TÊM EXPANSÃO SIGNIFICATIVA

RECORDE NA CAPTAÇÃO
DE POUPANÇA
Em 2011, a Poupança Sicoob ultrapassou a marca de 
1 bilhão de reais. E, das quase 600 cooperativas que 
compõem o sistema, a Sicoob Credicitrus foi a que 
mais se destacou, captando um valor superior a 
100 milhões de reais, ou seja, aproximadamente 
10% do total. Foi mais uma demonstração da  
credibilidade da Cooperativa nos locais onde atua. 

2011
2010

2009
2008

2007

1.225 1.390
1.819

2.237

2.727

2011
2010

2009
2008

2007

873

606

528
521

1.082

Total de ativos (R$ milhões)

Depósitos à vista e a prazo (R$ milhões)

Relatório de Sustentabilidade 2011
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Filial Tabatinga Filial Vista Alegre do Alto

Filial ParaísoFilial Borborema

Filial Urupês PAC 50

20 21

rede de atendiMento
Em 2011, a Sicoob Credicitrus inaugurou cinco novas filiais, nos municípios paulistas de Borborema, Paraíso, 
Tabatinga, Vista Alegre do Alto e Urupês. Adicionalmente, construiu, junto à loja de insumos da Cooperci-
trus, em Bebedouro, novas e modernas instalações para o primeiro posto de atendimento da Cooperativa 
(agora rebatizado de PAC 50, denotando sua ligação entre o passado e o futuro). Desse modo, a Sicoob Cre-
dicitrus deu continuidade ao programa de ampliação e modernização de sua rede de atendimento, tendo 
encerrado 2011 com 49 unidades de atendimento, sendo 46 filiais em São Paulo e 3 em Minas Gerais.

A área de atuação da Sicoob Credicitrus abrange os seguintes municípios: Bebedouro (sede), Aguaí, Águas 
de Santa Bárbara, Agudos, Altair, Anhembi, Araçatuba, Arandu, Araraquara, Araras, Arco-Íris, Areiópolis, Arira-
nha, Auriflama, Avanhandava, Avaré, Balbinos, Barbosa, Barretos, Bauru, Bilac, Birigui, Bofete, Borborema, Bo-
rebi, Botucatu, Braúna, Brejo Alegre, Cajobi, Cândido Rodrigues, Catanduva, Catiguá, Cerqueira César, Colina, 
Coroados, Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do Turvo, Fernandópolis, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Gli-
cério, 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. 

novos serviços proporcionaM
Mais agilidade e segurança
Sicoobnet Celular – Todos os cooperados que possuem celulares ou tablets com acesso 
à internet passaram a contar com um novo serviço em 2011: o Sicoobnet Celular. Permite, entre ou-
tras operações, consultas, transferências e pagamentos de boletos bancários, títulos e convênios.

Cartões Sicoobcard Mastercard com chip – Os cartões de crédito e 
débito Sicoobcard Mastercard passaram a ser emitidos com chips, o que reduz consideravelmente o 
risco de serem utilizados indevidamente em caso de perda ou roubo.
Nas transações com modo de entrada chip em que, obrigatoriamente, ocorre a digitação da senha e 
a leitura da criptografia do cartão, não há registros de clonagem.
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O desempenho relativo a depósitos à vista e a prazo refletiu-se de forma positiva sobre os ativos totais 
da Cooperativa, que cresceram quase 22%, alcançando R$ 2,73 bilhões em 2011. Esse número reafirma o 
crescente vigor da Sicoob Credicitrus, que continuou evoluindo em ritmo muito superior ao da grande 
maioria dos setores da economia brasileira.

NOVA SEDE 
ADMINISTRATIVA
O ritmo das obras de construção do novo edifício administrativo da Sicoob 
Credicitrus, iniciadas em setembro de 2010 na região central de Bebedou-
ro, manteve-se dentro do cronograma estabelecido. Com isso, a previsão é 
de que o prédio esteja concluído neste ano. 
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2011
2010

2009
2008

2007

50 56

57

64

86

2011
2010

2009

2008
2007

43.223

38.527

33.021

28.061

50.195

A Cooperativa encerrou 2011 com 50.195 associados, dos quais 48.296 pessoas físicas e 1.899 pessoas 
jurídicas. Com isso, registrou expansão de 16,1% em seu quadro associativo que, em 2010, era composto 
por 43.223 cooperados (41.984 pessoas físicas e 1.239 pessoas jurídicas). Ingressaram na Cooperativa no 
ano quase 7 mil cooperados, número superior ao total de associados registrado no final de 2002, o que 
confirmou novamente a imagem positiva e a credibilidade de que a Sicoob Credicitrus desfruta em 
todas as localidades onde atua.

As sobras de 2011 totalizaram R$ 86 milhões contra R$ 57 milhões em 2010, incluindo a antecipação de  
R$ 24 milhões feita em 30 de dezembro, correspondente a 10% de juros sobre o saldo médio do capital 
de cada cooperado. Desse valor, sobre o qual foi recolhido o Imposto de Renda na fonte, conforme 
determina a legislação tributária, 60% foram destinados a novas cotas de capital e 40% foram 
distribuídos em espécie.
As sobras correspondem à devolução de parte dos encargos aplicados sobre todas as operações 
realizadas pelos cooperados durante o ano, com o objetivo de cobrir as despesas da Cooperativa, 
remunerar seus serviços e garantir o seu equilíbrio financeiro ao longo do ano. Esse resultado do 
exercício é obtido deduzindo-se dos encargos cobrados durante o ano as despesas operacionais e os 
investimentos realizados com o objetivo de desenvolver a Cooperativa.

ADMISSÃO RECORDE DE NOVOS COOPERADOS SOBRAS DO EXERCÍCIO

Sobras do exercício
(R$ milhões)

Quadro
Associativo
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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 Sicoob 
Credicitrus.

(**) Este valor expressa a economia 
bastante significativa que a Sicoob 
Credicitrus proporciona aos seus 
cooperados, mas que é invisível, uma vez 
que não faz parte dos demonstrativos 
contábeis tradicionais.

1. Taxas de juros + encargos sobre 
operações de crédito
Valor médio das operações realizadas 
junto à Sicoob Credicitrus
Diferença entre a taxa média anual 
cobrada pela Sicoob 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) (**)

2011 2010 2009

643.539.488

35,134%
226.101.164

10.731.645
145.874.764

86.662.649

458.638.577

645.507.080

31,255%
201.753.238

9.092.163
125.563.385

56.755.409

384.072.032

651.551.619

29,132%
189.810.018

8.320.413
89.900.069

64.000.275

343.710.362

Economia social
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A cada operação financeira que realiza na Sicoob Credicitrus, o coopera-
do economiza em juros e tarifas, em comparação com o que desembol-
saria se efetuasse a mesma operação no sistema financeiro tradicional. 
Além disso, ao final de cada exercício, ainda recebe o retorno das sobras 
proporcionalmente à sua movimentação no período. A soma dessas 
vantagens é o resultado social econômico. 

O resultado social econômico é o mais expressivo demonstrativo dos 
benefícios proporcionados pelo cooperativismo de crédito aos seus 
associados e às comunidades em que vivem e trabalham. São recursos 
muito significativos que, não tendo sido desembolsados, permanece-
ram nas suas regiões de origem, gerando empregos e renda e contri-
buindo para o seu desenvolvimento econômico e social.

SOCIAL
ECONÔMICO

R E S U L T A D O



de representação dos cooperados. O Conselho é 
eleito a cada quatro anos, sempre em Assembleia 
Geral Ordinária, sendo que o atual tem mandato 
até a AGO de 2014. A partir de então, a Sicoob Cre-
dicitrus introduzirá uma mudança recomendada 
pelo Banco Central e definida pela Lei Comple-
mentar no 130,  de 2009. Essa mudança consistirá 
na  distinção entre o Conselho de Administração e 
a Diretoria Executiva. Até o momento, os diretores 
executivos são membros do Conselho escolhidos 
para gerir a Cooperativa. No novo modelo, o Con-
selho, depois de eleito, terá a responsabilidade de 
contratar a Diretoria Executiva, que atuará sob sua 
coordenação e supervisão.

Controle
Todas as atividades da Sicoob Credicitrus são 
monitoradas de forma permanente pela equipe 
de Auditoria Interna. Adicionalmente, as contas 
da Cooperativa são submetidas periodicamente 
a uma auditoria externa e ao controle do Conse-
lho Fiscal, este também eleito pelos cooperados 
em Assembleia Geral Ordinária, com mandato de 
três anos. Além disso, com o objetivo de facilitar a 
comunicação e o relacionamento dos cooperados 
com a Cooperativa, estes ainda têm à sua disposi-
ção a Ouvidoria Sicoob Credicitrus.

Planejamento 
estratégico 
O planejamento estratégico é um instrumento de 
gestão, adotado pelas mais avançadas organiza-
ções do mercado mundial. Por meio desse instru-
mento, o Conselho de Administração define objeti-
vos de longo prazo para a Cooperativa, os quais são 
traduzidos em planos de ação e projetos específicos. 
Um Comitê de Coordenação reúne-se mensalmen-
te para avaliar o andamento de cada projeto e as 
condições internas e externas que podem afetar 
sua concretização, determinando  as estratégias. 

Gestão de riscos
São avaliados sistematicamente dois tipos de risco 
para as operações da Cooperativa:
      riscos 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
      riscos operacionais, relacionados à possibilida-
de de ocorrência de perdas principalmente por 
fatores internos, resultantes de falha, deficiência 
ou inadequação de processos, pessoas e sistemas. 
A responsabilidade maior pela gestão de riscos é 
do Conselho de Administração, por intermédio da 
área de Controles Internos, com monitoramento da 
Sicoob Central Cocecrer.
informações - O site www.sicoobcredicitrus.com.br  
mantém à disposição de todos os cooperados 
explicações sobre as estruturas da Cooperativa de 
gerenciamento de riscos de mercado (em cum-
primento à Resolução do Conselho Monetário 
Nacional CMN no. 3.464/06) e riscos operacionais 
(em cumprimento à Resolução CMN no. 3.380/06).

Pessoas
Para atingir plenamente seus objetivos, a gestão 
da Sicoob Credicitrus tem como principal premissa 
a qualidade dos recursos humanos, oferecendo à 
sua equipe remuneração e condições de trabalho 
competitivas e oportunidades de promoção em um 
ambiente amigável e aberto ao desenvolvimento 
pessoal e profissional. Nessa área, os investimen-
tos começam na fase de recrutamento dos novos 
funcionários, que é sempre impessoal e baseado 
estritamente em critérios como conhecimento 
técnico e potencial de desenvolvimento. Essa 
etapa também pode ser cumprida por meio de 
programas de estágios e de aprendizes, nos quais 
as qualidades individuais são avaliadas no desem-
penho 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 de cada área. 
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COOPE
RATIVA

G O V E R N A N Ç A

A governança cooperativa, expressão derivada de 
governança corporativa, é o conjunto de regras e 
práticas que orientam a gestão de todas as ope-
rações da Sicoob Credicitrus. Isso inclui: manuais 
de procedimentos, formulários, normas legais e os 
compromissos éticos assumidos por toda a equipe 
profissional da Cooperativa. A governança se apoia 
em três valores: transparência, prestação de contas 
e responsabilidade corporativa.

As regras e os procedimentos adotados pela 
Cooperativa estão reunidos na área de Controles 
Internos, que é subordinada à Diretoria Executiva. 
Os responsáveis por essa área também integram 
um comitê formalizado e aprovado pelo Conselho 
de Administração da Cooperativa Central de Crédi-
to do Estado de São Paulo (Sicoob Central Coce-
crer). Os Controles Internos estão disponíveis para 
consulta de toda a equipe da Sicoob Credicitrus no 
seu portal corporativo interno.

PrincíPios
transparênCia - É obrigatória não só na clareza 
das regras de conduta a serem seguidas por todos, 
mas igualmente na comunicação aberta e regular 
com os cooperados. 
prestação de Contas - Consiste em manter o 
cooperado a par da evolução da Cooperativa e de 
tudo o que é feito visando a prestar-lhe bons servi-
ços e proteger seu patrimônio. 
responsaBilidade Corporativa - Deve estar 
presente nos cuidados com a sustentabilidade da 
organização, ou seja, com sua longevidade. Para 
isso, a definição dos negócios e das operações não 
pode limitar-se ao aspecto econômico. Também 
deve incluir considerações de ordem social e am-
biental.
Na Sicoob Credicitrus, a responsabilidade pela go-
vernança cabe à Diretoria Executiva, por delegação 
do Conselho de Administração, o mais alto órgão 
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Ouvidoria
A Ouvidoria do Sicoob, criada no final de 2007, 
representou um importante avanço a serviço dos 
associados. Em 2008, a Sicoob Credicitrus iniciou a 
implantação de sua própria Ouvidoria, que conta 
com um profissional dedicado em tempo integral e 
exclusivo, conforme determinação legal, e é moni-
torada por auditorias externas e internas.

Em 2011, a Ouvidoria da Sicoob Credicitrus registrou 
61 manifestações de cooperados. Dentre elas, havia 

Tipo
Dúvida
Elogio
Outros
Reclamação
Sugestão
ToTal

Tipo
Improcedentes
Procedentes solucionadas
Procedentes não solucionadas
ToTal

Manifestações Status das manifestações 
em 31.12.2011QuanTidade

6
1
1

52
1

61

QuanTidade
18
41
2

61

reclamações, pedidos de esclarecimento de dúvidas 
e solicitações de providências relacionadas princi-
palmente a atendimento, conta corrente, cartão 
de crédito e operações de crédito. Todas as mani-
festações foram feitas por pessoas físicas, sendo 52 
associados e 9 não associados. No final do exercício, 
apenas duas manifestações consideradas proce-
dentes ainda não haviam sido solucionadas.

A Ouvidoria pode ser contatada por meio de ligação telefônica gratuita ao número 0800-770-6883, pelo 
site www.sicoobcredicitrus.com.br/ouvidoria, ou pessoalmente em qualquer PAC e na sede da Cooperativa.
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Sistemas
A qualidade da equipe profissional da Sicoob Cre-
dicitrus é complementada pelos mais avançados 
recursos da informática, que estão em nível tão 
elevado quanto os das instituições financeiras líde-
res. A área de TI – Tecnologia da Informação – vem 
sendo atualizada com o que há de mais moderno 
no mercado, tanto no que diz respeito a equipa-
mentos quanto a programas. Os focos principais 
são a segurança física de seus servidores centrais e 
de todos os computadores e periféricos que com-
põem a rede da Cooperativa, a proteção dos dados 
que circulam no sistema, a capacidade de arma-
zenamento de informações e, ainda, a agilidade e 
confiabilidade das operações.

Segurança da 
Informação
Informação é um ativo de grande valor em qual-
quer organização. Porém, mais do que nos demais 
segmentos, é nas instituições financeiras que a 
qualidade da gestão dos dados se mostra vital. 
Nesse sentido, a Sicoob Credicitrus implantou em 
2011 a nova área de Segurança da Informação, com 
a responsabilidade principal de definir normas e 
procedimentos a serem seguidos por toda a equipe 
da Cooperativa em todas as ações relacionadas a 
captação, tratamento, manuseio, armazenagem e 
transmissão de dados.

Código de Ética
Todos os integrantes da equipe da Sicoob Credici-
trus aderiram,  por meio de compromisso firma-
do, ao Código de Ética e de Conduta Profissional 
proposto pelo Sicoob – Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil. Desde então, todos os novos fun-
cionários, ao ingressar na Cooperativa, assumem o 
mesmo compromisso.

Política de divulgação 
A transparência é um fator essencial na governan-
ça cooperativa. Isso significa que a comunicação 
com o cooperado e todos os demais públicos com 
os quais a Cooperativa se relaciona deve ser aberta 
e regular. Da mesma forma, a prestação de con-
tas deve ser sistemática. Esta é feita por meio da 
Assembleia Geral Ordinária realizada anualmente 
para apresentação do balanço e também por ou-
tros meios, como o site da Cooperativa, que em 2011 
passou por ampla reformulação no conteúdo e na 
forma, o boletim informativo CLIC – Canal Livre de 
Informações aos Cooperados e o Programa Integra-
ção. Este último consiste em visitas organizadas de 
cooperados à sede da Cooperativa, durante as quais 
têm oportunidade de dialogar com seus diretores 
e gerentes e recebem informações sobre produ-
tos, serviços e também sobre o cooperativismo de 
crédito.

Marketing
Principal instrumento de divulgação e promoção 
dos produtos e serviços da Sicoob Credicitrus e de 
seus diferenciais no mercado financeiro, a área de 
Marketing tem sob sua responsabilidade orientar 
sobre a correta utilização e aplicação da marca 
Sicoob e suas respectivas cores e demais normas de 
identidade visual.
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nota

12
13
14

15

13
16

17

Circulante    
Depósitos à vista, a prazo e sob aviso
Obrigações por empréstimos e repasses
Obrigações sociais e estatutárias 
Obrigações fiscais e previdenciárias
Outras obrigações     

   
    
Exigível a longo prazo   

Obrigações por empréstimos e repasses  
Provisão para contingências tributárias 

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

2011 2010 

1.081.862.676
583.425.592

19.841.994
6.718.373

126.973.845
1.818.822.480

201.945.367
14.737.973

216.683.340

443.430.084
112.814.981
13.384.178

61.939.375
41.879.647
18.001.282

691.449.547

2.726.955.367

873.385.992
534.707.791
16.972.606

5.036.376
90.849.879

1.520.952.644

127.239.061
9.939.585

137.178.646

375.495.976
97.054.989

9.730.483
63.055.089

17.955.242
15.906.172

579.197.951

2.237.329.241Total do passivo e patrimônio líquido

Passivo e patrimônio líquido 

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

Circulante    
Disponibilidades 
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros bens e valores a receber

Realizável a longo prazo 
Títulos e valores mobiliários  
Operações de crédito  
Depósitos judiciais  
Outros bens e valores a receber  

Permanente 
Investimentos  
Imobilizado 
Diferido 
Intangível
    

2011nota 2010 

 1.958.881 

 257.420.240 
 29.245.387 

 1.003.736.197 
 4.532.967 

1.296.893.672

868.295.739
439.041.633

31.014.317
243.628

1.338.595.317

49.020.789
36.332.898

3.849.725
2.262.966

91.466.378

2.726.955.367

 3
4
5
6
7

5
7

15

8
9

10
11

 
1.268.951 

 48.267.904 
 185.526.249 

 22.816.215 
 936.034.493 

 4.677.530 
1.198.591.342

669.232.208
307.184.070

242.262
976.658.540

38.792.670
18.215.797

2.412.131
2.658.761

62.079.359

2.237.329.241Total do ativo

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro (Em reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Em 31 de dezembro de 2009    

Destinação das sobras de 2009   

Distribuição de sobras   

Capitalização e distribuição de recursos em reserva 

Reversão de sobras capitalizadas   

Integralização de capital   

Admissões e retiradas de cooperados, líquidas  

Capitalização de reserva   

Sobras do exercício   

Proposta para destinações estatutárias e legais   

 Juros sobre o capital integralizado 

 Reserva legal (25%)  

 Reserva de sobras  

 FATES (5%)  

 FATES - lucro de operações com não cooperados 

 FISC (1%)     

Em 31 de dezembro de 2010    

Destinação das sobras de 2010   

Distribuição de sobras   

Capitalização de reserva especial de sobras   

Reversão de sobras capitalizadas   

Integralização de capital   

Admissões e retiradas de cooperados, líquidas   

Capitalização de reserva   

Sobras do exercício   

Proposta para destinações estatutárias e legais  

 Juros sobre o capital integralizado  

 Reserva legal (25%)  

 Reserva de sobras  

 FATES (5%)  

 FATES - lucro de operações com não cooperados 

 FISC (1%)  

    

    

Capital 
social

Nota Reserva
legal

Reserva
especial

de sobras

Reserva de
contingência

Reserva
especial de

desenvolvi-
mento

 Sobras à 
 disposição da 

 Assembleia 
 Geral 

 Total 

326.916.842
12.274.728

6.427.894

(106.220)

13.665.900

9.565.619

6.751.213

375.495.976
4.465.901

9.730.483

(211.547)

40.112.000

5.464.953

8.372.318

443.430.084

17.3

17.1

17.2

17.3

17.1

17.2

87.529.761

106.220

9.419.008

97.054.989

211.547

15.548.445

112.814.981

10.284.630

(10.284.630)

9.730.483

9.730.483

(9.730.483)

13.384.178

13.384.178

49.527.724
15.703.476

(2.176.111)

63.055.089
7.256.604

(8.372.318)

61.939.375

12.906.494

(4.575.102)

9.623.850

17.955.242

23.924.405

41.879.647

31.916.073
(27.978.204)

(3.937.869)

56.755.408

(19.079.378)

(9.419.008)

(9.623.850)

(1.883.802)

(466.438)

(376.760)

15.906.172
(11.722.505)

(4.183.667)

86.662.649

(24.468.869)

(15.548.445)

(23.924.405)

(3.109.689)

(988.021)

(621.938)

18.001.282

519.081.524

(3.937.869)

(3.856.736)

13.665.900

9.565.619

56.755.408

(9.348.895)

(1.883.802)

(466.438)

(376.760)

579.197.951

(4.183.667)

40.112.000

5.464.953

86.662.649

(11.084.691)

(3.109.689)

(988.021)

(621.938)

691.449.547

Demonstrações das 
mutações do patrimônio líquido (Em reais)

Em 31 de dezembro de 2011
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das sobras

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais)

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
  

      
Resultado bruto da intermediação financeira 
   
Outros ingressos (dispêndios) operacionais 

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

   
   
Resultado operacional   
   
Receitas (despesas) não operacionais, líquidas   
   
Sobras/lucro antes do imposto de  
renda e da contribuição social   

Imposto de renda e contribuição social  
sobre atos não cooperativos 

  
Sobras/lucro líquido do exercício antes da 
reversão dos juros sobre o capital integralizado   

Juros sobre o capital   
   
Sobras do exercício   

2011 nota 2010 

198.930.726
5.293.291

113.055.624
317.279.641

(95.649.505)
(44.462.268)
(14.498.900)
(154.610.673)

162.668.968

1.785.584

(43.748.085)
(523.737)

(36.889.817)
27.606.093
(51.047.928)

(102.817.890)

59.851.078

2.800.947

62.652.025

(458.245)

62.193.780

24.468.869

86.662.649

7.3

18
19
20

17.2

196.012.073
26.987.413
43.909.913

266.909.399

(58.278.955)
(40.043.463)
(42.578.040)

(140.900.458)

126.008.941

1.561.361

(36.401.835)
(888.574)

(31.227.019)
20.485.173

(41.806.586)
(88.277.480)

37.731.461

284.756

38.016.217

(340.187)

37.676.030

19.079.378

56.755.408

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



Relatório de Sustentabilidade 2011

Balanço patrimonial, notas explicativas e pareceres

41

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Sobras do exercício    

Ajustes     
Depreciação e amortização 
Resultado das baixas do ativo imobilizado 
Adição (baixa) em provisão para contingências 
Provisão para perda com operações de crédito
 

Variações nos ativos e passivos
Operações de crédito
Outros bens e valores a receber
Aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos
e valores mobiliários e relações interfinanceiras
Depósitos judiciais
Depósitos à vista, a prazo e sob aviso 
Obrigações por empréstimos e repasses
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 17 (A))   
Sobras distribuídas     

    
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos  
   
Aumento 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)  
  

2011 2010 

  86.662.649

 4.747.360 
 (73.964)

 4.798.388 
 14.498.900 
 110.633.333 

 (214.058.167)
 143.196 

 (208.024.548)
 (31.014.317)

 208.476.684 
 123.424.107 

 2.869.388 
 22.001.624
 14.451.300 

 (10.228.119)
 392.892 

 (21.051.434)
 (2.252.778)
 (920.976)

 (34.060.415)

 5.464.953 
 40.112.000 
 (4.183.667)

 41.393.286 

 21.784.171 

 62.465.151 
 84.249.322 

56.755.408

 4.108.774 
 (205.624)

 (9.241.248)
 42.578.040 
 93.995.350 

 (155.263.610)
 (1.135.245)

 (263.847.699)

 261.219.531 
 64.072.825 

 551.189 
 29.579.158
 29.171.499 

 (11.878.653)
 726.146 

 (4.328.507)
 (218.619)

 (1.710.082)

 (17.409.715)

 9.565.619 
 13.665.900 
 (7.794.605)

 15.436.914 

 27.198.698 

 35.266.453 
 62.465.151 

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2. Apresentação das demonstrações 
financeiras e principais práticas contábeis

2.1 Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, considerando as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas, a Lei do coope-
rativismo 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 admi-
nistração em 23 de fevereiro de 2012.

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ati-
vos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, estimati-
vas 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.

2.2 Descrição das principais práticas contábeis adotadas
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão definidas a 
seguir:

2.2.1 Caixa e eQuivalenTes de Caixa

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liqui-
dez, com prazo inferior a 90 dias de vencimento.

2.2.2 TíTulos e valores mobiliários

Os títulos e valores mobiliários são avaliados pelo custo acrescido dos rendimentos ou valor de realização.

A Circular BACEN nº 3.068, que trata da classificação dos títulos e valores mobiliários com base em um con-
junto de critérios para registro e avaliação da carteira de títulos, não se aplica às cooperativas de crédito.

Cooperativa de Crédito Credicitrus

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2011
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto Operacional
A Cooperativa de Crédito Credicitrus (“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 Coope-
rativa Central de Crédito Rural do Estado de São Paulo – SICOOB CENTRAL COCECRER (Nota 22) –, acionista 
do Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB – e componente do SICOOB – Sistema de Cooperativas de 
Crédito Integrantes do BANCOOB.

A CREDICITRUS tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo, entre outras finali-
dades, 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, Borborema, Catanduva, Colina, 
Fernandópolis, Guaíra, Ibitinga, Itajobi, Itápolis, Jales, José Bonifácio, Lençóis Paulista, Limeira, Matão, Miras-
sol, Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, 
Paraíso, Penápolis, Pirangi, Pirassununga, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, 
São Manuel, São Paulo, Tabatinga, Taiúva, Taquaritinga, Urupês, Viradouro e Vista Alegre do Alto; 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, Arandu, 
Araras, Arco-íris, Areiópolis, Ariranha, Auriflama, Avanhadava, Avaré, Balbinos, Barbosa, Bilac, Bofete, Bore-
bi, 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, Itapura, Itatinga, Macatuba, Marapoama, Nova Europa, Novais, 
Orlândia, Palmares Paulista, Paranapanema, Pardinho, Paulistânia, Pereira Barreto, Pindorama, Pongaí, Pra-
tânia, Reginópolis, Rubiácea, Sabino, Sales, Santa Adélia, Santo Antonio do Aracanguá, Suzanápolis, Tabapuã, 
Taiaçu, Taquaral, Taquarituba, Terra Roxa, Uchôa, Uru e Votuporanga.
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2.2.8 redução ao valor reCuperável de aTivos

Os investimentos, 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 indi-
carem que o valor contábil não pode ser recuperável.

2.2.9 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 tempo-
ris”).

2.2.10 provisão para ConTingênCias

Decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios, 
movidos por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações trabalhistas e tributárias. Essas contin-
gências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em 
consideração a probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o 
montante das obrigações possa ser estimado com suficiente segurança. As contingências são classificadas 
como prováveis, para as quais são constituídas provisões; possíveis, que somente são divulgadas sem que 
sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e divulgação. Os valores das contingências são 
quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma mais adequada, 
apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.

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 Cooperati-
va, os mesmos são apresentados como dedução do valor do passivo correspondente.

2.2.11 demais aTivos e passivos CirCulanTe e não CirCulanTe

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos 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.

2.2.12 apuração das sobras

Os ingressos e dispêndios são reconhecidos na demonstração de sobras de acordo com o regime de compe-
tência.

2.2.3 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. A apropriação 
dos juros é interrompida após vencidas há mais de 60 dias.

A provisão para perdas com operações de crédito é constituída em montante julgado suficiente pela admi-
nistração 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 toma-
dor do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, contemplando todos os aspectos 
determinados na Resolução CMN nº 2.682, que determina a classificação das operações por nível de risco.

2.2.4 invesTimenTos

Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.

2.2.5 imobilizado

Terrenos, edificações, instalações, móveis e utensílios, equipamentos, sistemas de comunicação e equi-
pamentos 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 Receitas não operacionais, líquidas.

2.2.6 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 a 20 anos.

Conforme determinado pela Resolução CMN no 3.617/08 devem ser registrados no ativo diferido, exclusiva-
mente, 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.

2.2.7 inTangível

Licenças de programas de computador adquiridas após setembro de 2008 são capitalizadas no ativo intan-
gível e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada.



Relatório de Sustentabilidade 2011

Balanço patrimonial, notas explicativas e pareceres

47

Os títulos de renda fixa referem-se, substancialmente, a aplicações em Certificado de Depósito Interbancá-
rio – CDI – na SICOOB CENTRAL COCECRER (Nota 22), com remuneração de, aproximadamente, 100% do CDI. 

Em 31 de dezembro de 2011, os títulos e valores mobiliários classificados como Realizável a longo prazo têm 
sua realização prevista para o exercício social de 2013 (2010 - realização prevista para o exercício social de 
2012).

6. Relações interfinanceiras
Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira da SICOOB CENTRAL COCECRER, conforme 
determinado no artigo 33º da Resolução CMN nº 3.442, com remuneração de, aproximadamente, 100% do 
CDI - Certificado de Depósito Interbancário e liquidez imediata, os quais resultaram, no exercício de 2011, em 
ingressos de depósitos intercooperativos no montante de R$ 1.234.150 (2010 - R$ 1.143.197), registrados em 
contrapartida de Outros ingressos operacionais (Nota 19).

5. Títulos e valores mobiliários

Títulos de renda fixa   
Títulos de capitalização   
Cotas de fundo de investimentos
  
Total
Ativo circulante
  
Realizável a longo prazo  

2011 2010 

  1.125.715.979 

 1.125.715.979 
 (257.420.240)

 868.295.739 

   854.035.012 
 414.565 

 308.880 

 854.758.457 
 (185.526.249)

 669.232.208 

Modalidade
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2.2.13 imposTo de renda e ConTribuição soCial

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em 
operações consideradas como atos não cooperativos, de acordo com as alíquotas vigentes para o imposto 
de renda - 15%, acrescida de adicional de 10%, e para a contribuição social - 15%. O resultado apurado em 
operações realizadas com cooperados é isento de tributação.

Adicionalmente às disponibilidades, os títulos e valores mobiliários e as relações interfinanceiras são classi-
ficados como caixa e equivalentes de caixa, para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, 
quando atendidas as determinações da Resolução CMN nº 3.604 (Nota 2.2.1).

3. Caixa e equivalentes de caixa 

Disponibilidades    
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4)  

    Títulos e valores mobiliários (Nota 5)  
Relações interfinanceiras (Nota 6)   

 

2011 2010 

 1.958.881 

 53.045.054 
 29.245.387 
 84.249.322

  1.268.951 
 38.379.985 

 22.816.215
 62.465.151 Total 

4. Aplicações interfinanceiras de liquidez

Depósitos interfinanceiros   
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
  
Total

2010 

 1.096.866 
47.171.038

48.267.904

Modalidade
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7.4 reCuperação de CrédiTos anTeriormenTe baixados

A recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para perdas montou a R$ 23.924.404 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2011 (2010 - R$ 9.623.850), e foi registrada em contrapartida de 
Outros ingressos operacionais (Nota 19), no resultado.

7.5 operações de CrédiTo renegoCiadas

Em 31 de dezembro de 2011, o saldo das operações de crédito renegociadas monta a R$ 4.233.280 (2010 - R$ 
4.281.096) e estão classificadas de acordo com a Resolução CMN nº 2.682. 

7.6 Composição da CarTeira por nível
        de risCo e siTuação de venCimenTo

 

  

2011 2010

AA
A
B
C
D
E
F
G
H

Nível
de risco

0,5%
1%
3%

10%
30%
50%
70%

100%

Provisão Vencidas VencidasA vencer A vencerTotal Total

1.663.931
 3.816.692 

 699.871 
 4.319.425 
 1.155.593 
 353.552 

 1.532.081 
 298.384 
 3.614.515 

17.454.044

(4.966.715)

12.487.329

905.618
 8.196.238 
 2.447.155 
 895.629 

 2.419.966 
 905.944 

 4.668.627 
 338.048 

 4.477.393 

25.254.618

(7.654.441)

17.600.177

1.170.775.919
 228.281.588 

 5.141.453 
 17.451.781 
 7.884.953 
 3.083.123 
 1.662.916 

 900.118 
 4.307.030 

1.439.488.881

(9.198.380)

1.430.290.501

676.512.191
 519.840.106 
 12.068.660 

 4.673.043 
 6.367.183 

 10.022.488 
 3.081.927 
 3.657.664 
 6.815.469 

1.243.038.731

(17.420.345)

1.225.618.386

1.172.439.850
232.098.280

5.841.324
21.771.206
9.040.546
3.436.675
3.194.997
1.198.502
7.921.545

1.456.942.925

(14.165.095)

1.442.777.830

677.417.809
528.036.344

14.515.815
5.568.672
8.787.149

10.928.432
7.750.554
3.995.712

11.292.862

1.268.293.349

(25.074.786)

1.243.218.563

Provisão para perdas com 
operações de crédito

Total

Total
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7. Operações de crédito
7.1 Composição da CarTeira por modalidade

 

7.2 operações de CrédiTo de longo prazo, por ano de venCimenTo

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

 

 

7.3 movimenTação da provisão para perdas Com operações de CrédiTo

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

   
Realizável a longo prazo   

2011 2010 

1.652.582
86.812.055

494.772.796
66.704.119
83.484.315
723.517.058

(14.165.095)

1.442.777.830
(1.003.736.197)

 439.041.633 

1.510.514
76.049.263

395.681.048
55.835.626

117.826.406
621.390.492

(25.074.786)

1.243.218.563
(936.034.493)

 307.184.070 
 

Modalidade

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 a 2026

2011 2010 

 
 241.360.890 

 78.295.823 
 48.529.227 
 70.855.693 

439.041.633

  134.724.089 
 86.825.044 
 42.474.243 

 38.586.698 
 4.573.996 

307.184.070

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

Saldo final  

2011 2010 

 25.074.786 
 (25.408.591)
 36.390.641
 (21.891.741)

 14.165.095 

  15.625.307 
 (33.128.561)
 56.688.038

 (14.109.998)

 25.074.786 
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10. Diferido

As adições em benfeitorias em imóveis de terceiros no exercício de 2011 montaram a, aproximadamente,   
R$ 2.250.000 (2010 - R$ 220.000) e referem-se, substancialmente a instalação e reforma de PACs.

11. Intangível

12. Depósitos à vista, a prazo e sob aviso

Os depósitos à vista não são remunerados e os depósitos sob aviso e a prazo são remunerados por encargos 
financeiros calculados com base em um percentual do CDI - Certificado de Depósitos Interbancários.

Estão garantidos, até o limite de R$ 70.000,00 (2010 - R$ 60.000,00) por CPF ou CNPJ, pelo Fundo Garan-
tidor do SICOOB (FGS), que é uma reserva financeira constituída pelas cooperativas de crédito filiadas à 
Confederação SICOOB Brasil, regida por regulamento próprio.

2011 2010 %

Benfeitorias em
imóveis de terceiros
Softwares

Custo LíquidoAmortização
acumulada

Taxas
anuais de

amortização

Líquido

8.797.483
1.425.790

10.223.273

2.267.222
144.909

2.412.131

(5.004.530)
(1.369.018)

(6.373.548)

10 a 20
10 a 20

3.792.953
56.772

3.849.725Total

2011 2010 %

Softwares

Custo LíquidoAmortização
acumulada

Taxas
anuais de

amortização

Líquido

4.569.075

4.569.075

2.658.761

2.658.761

(2.306.109)

(2.306.109)

5 a 202.262.966

2.262.966Total

Depósitos à vista
Depósitos sob aviso
Depósitos a prazo

Total

2011 2010 

  202.769.333 
 69.644.646 

 809.448.697 

 1.081.862.676 

  175.763.953 
 104.098.634 
 593.523.405 

 873.385.992 
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8. Investimentos

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2011, a CREDICITRUS efetuou aporte de capital no montante de 
R$ 2.919.000 e R$ 7.309.119 na SICOOB CENTRAL COCECRER e no BANCOOB, respectivamente (2010 - R$ 
4.507.509 e R$ 7.361.460, respectivamente).

9. Imobilizado

 

As imobilizações em andamento referem-se, substancialmente, aos gastos incorridos com a construção da 
nova matriz e sede administrativa da Cooperativa, em Bebedouro, os quais montaram a, aproximadamente, 
R$ 15.500.000 no exercício de 2011 (2010 - R$ 1.900.000) e com conclusão prevista para o exercício de 2012.

 

Cooperativa Central de Crédito Rural do Estado
de São Paulo - SICOOB CENTRAL COCECRER
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB
Cooperativa de Produtores Rurais - Coopercitrus
Outros

Total  

2011 2010 

  28.100.707 
 20.897.897

 11.415 
 10.770 

49.020.789

  25.181.707 
 13.588.778

 11.415 
 10.770 

38.792.670

2011 2010 %

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

Custo LíquidoDepreciação
acumulada

Taxas
anuais de

depreciação

Líquido

1.296.391
5.340.350
3.662.061

12.146.507

8.340.963

19.726.614
544.741

51.057.627

1.296.391
3.604.441
1.476.588

6.296.770

2.727.840

2.556.068
257.699

18.215.797

(1.709.198)
(2.228.229)

(5.413.591)

(5.123.750)

(249.961)

(14.724.729)

4
10

10

 20 

 10 a 20 

1.296.391
3.631.152

1.433.832

6.732.916

3.217.213

19.726.614
294.780

36.332.898Total



Relatório de Sustentabilidade 2011

Balanço patrimonial, notas explicativas e pareceres

53

(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 e pelo resultado de 
operações com não cooperados (Nota 17.2).

(ii) O FISC é destinado a promoção de ações de natureza social, educacional e cultural, bem como ações rela-
tivas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável (Nota 17 .2).

15. Outras obrigações

16. Provisões para contingências
(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 ava-
liação de seus assessores jurídicos, mantém provisão para contingências tributárias, classificados como de 
risco provável, em montantes considerados suficientes para cobrir perdas em caso de desfecho desfavorável.

Nas datas das demonstrações financeiras, a Cooperativa apresentava os seguintes passivos, e corresponden-
tes depósitos judiciais, relacionados às contingências:

Juros Procapcred
Cheques Administrativos
Contas a pagar com
correspondente interfinanceiro
Fornecedores de imobilizado
Outros

Total 

2011 2010

 5.587.982 
 118.832.804 

 493.374 
 1.100.799 
 958.886 

 126.973.845 

 6.843.153 
 81.651.355 

 1.255.059 
 511.431 

 588.881 

 90.849.879 
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Contingências tributárias
(-) Depósitos judiciais 

Total 

2011 2010

80.924.474
(66.186.501)

 
14.737.973

72.502.188 
(62.562.603)

9.939.585

13. Obrigações por empréstimos e repasses

 

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

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

 

 

14. Obrigações sociais e estatutárias

 

Juros anuais de 3%
Juros anuais de 6,75%
Juros anuais de 9,5% + TR

Securitização  
Custeio agrícola 
Poupança rural 

Total
Passivo circulante 

Exigível a longo prazo

2011 2010 

3.618.320
712.606.237
69.146.402

785.370.959
(583.425.592)

 201.945.367 

4.122.165
581.710.716

76.113.971

661.946.852
(534.707.791)

 127.239.061 

Modalidade
Encargos financeiros
incidentes

2012 
2013 
2014 
2016 
2025 

 

2011 2010 

  181.528.000 
 13.314.104 
 3.484.944 
 3.618.319

201.945.367

  89.724.614 
 33.392.282 

 4.122.165

127.239.061
 

FATES - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (i)
FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural (ii)
Gratificações e participações a pagar
Provisões de férias e 13º salário
Cotas de capital a pagar

     Total
Total

2011 2010

  9.534.909 
 1.497.650 
 3.411.239 

 2.933.860 
 2.464.336

 19.841.994 

  8.468.885 
 1.183.376 

 2.881.970 
 2.484.554 
 1.953.821

 16.972.606 
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17. Patrimônio líquido
17.1 CapiTal soCial

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

(ii) No exercício de 2011, a Cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 40.112.000 com re-
cursos provenientes do PROCAPCRED – Programa de Capitalização de Cooperativas de Crédito –, nos termos 
da Resolução CMN nº 3.346 (2010 - R$ 13.665.900).

17.2 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 
terão a seguinte destinação:

• Juros sobre o capital integralizado remunerado anualmente à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia – SELIC –, limitado ao máximo de até 12% ao ano, a serem propostos pelo Conselho 
de Administração da Cooperativa.

• 25% para a Reserva legal, cuja finalidade é reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas ativida-
des;

• 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES –, destinado a atividades educacio-
nais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da Cooperativa;

• O valor total recuperado, referente às operações de créditos baixadas como prejuízos, será destinado à 
constituição da Reserva Especial de Desenvolvimento, e tem por finalidade fortalecer o capital de giro da 
Cooperativa. Dois anos após a sua constituição, poderá ser distribuída em quotas partes de capital ou, ainda, 
ser aplicada em benefícios sociais que contemplem os associados ou funcionários da Cooperativa; e

• 1% (um por cento), pelo menos, para o Fundo de Investimento Social e Cultural – FISC –, destinado a pro-
mover ações de natureza social, educacional e cultural, bem como ações relativas à preservação do meio 
ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

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%  
 FATES - lucro de operações realizadas com não cooperados
 FISC - Fundo de Investimento Social e Cultural - 1% 
 Reserva Especial de Desenvolvimento  
   
Sobras à disposição da Assembleia Geral   

2011 2010 

86.662.649

(24.468.869)
(15.548.445)

(3.109.689)
(988.021)
(621.938)

(23.924.405)

18.001.282

56.755.408

(19.079.378)
(9.419.008)

(1.883.802)
(466.438)
(376.760)

(9.623.850)

15.906.172

(i) A Cooperativa questiona judicialmente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – inciden-
te 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 2011 montam a R$ 56.360.796 (2010 - R$ 52.736.898).

No primeiro semestre de 2011, a Cooperativa foi notificada pela Secretaria da Receita Federal – SRF – da exe-
cução fiscal de débitos referentes à multa de mora e diferença de atualização monetária desses depósitos 
judiciais, os quais, desde 1999, eram realizados mensalmente pela Cooperativa na Caixa Econômica Federal 
– CEF –, e não em Conta Única do Tesouro Nacional, apesar da Cooperativa possuir liminar autorizando a 
realização dos referidos depósitos na CEF. Nesse contexto, apesar de decisão judicial favorável a SRF, que em 
2006 determinou a imediata transferência desses depósitos, os mesmos foram transferidos para a conta do 
Tesouro Nacional apenas em 2008. Dessa forma, a SRF reconheceu que os referidos depósitos foram reali-
zados pela Cooperativa apenas em 2008, e está exigindo multa de mora e a atualização monetária desses 
depósitos pela Taxa Selic, para o período compreendido entre agosto de 2005 e agosto de 2008, e lavrou 
auto de infração no valor aproximado de R$ 28.200.000.

Os consultores jurídicos da Cooperativa entendem que o risco de perda é provável apenas para a diferença 
de atualização monetária existente entre os depósitos judiciais mantidos na CEF, atualizados pela variação 
da Taxa Referencial – TR –, e a remuneração dos depósitos efetuados na Conta Única do Tesouro Nacional, 
atualizado pela Selic, estimada em, aproximadamente, R$ 4.800.000, a qual foi provisionada pela Coopera-
tiva no exercício de 2011.

Adicionalmente, a Cooperativa efetuou depósito judicial no montante do auto de infração, cujo valor atuali-
zado monta a R$ 31.014.317, registrado em Depósitos judiciais no Realizável a Longo Prazo.

(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 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 Co-
operativa 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, aproximadamente, R$  10.000.000, em 31 de dezembro de 2011, autuação 
esta que está sendo questionada pela Cooperativa na esfera administrativa, inclusive obtendo decisão fa-
vorável no que se refere a CSLL autuada para esse período, e sendo os fundamentos dessa decisão também 
aplicáveis para a defesa do IRPJ ainda não julgado. Adicionalmente, em agosto de 2010, a Cooperativa sofreu 
nova autuação, para os exercícios de 2006 e de 2007, no montante atualizado de, aproximadamente,  
R$ 42.000.000. 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. Os recursos financeiros necessários para eventual liquidação dessas demandas, em 
caso de desfecho desfavorável, são assegurados pela Reserva de contingência (Nota 17.2).
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18. Outros dispêndios administrativos

19. Outros ingressos operacionais

 

20. Outros dispêndios operacionais

 

 

 
Serviços do sistema financeiro 
Despesas de comunicação 
Aluguéis 
Serviços diversos contratados 
Vigilância e segurança 
Propaganda, publicidade, promoções e relações públicas 
Outros

Total

2011 2010 

 (5.644.890)
 (4.211.168)
 (4.136.125)

 (3.569.871)
 (3.396.175)
 (5.825.231)

 (10.106.357)

 (36.889.817)

 (4.610.410)
 (3.818.775)

 (3.361.002)
 (3.325.413)
 (2.918.272)

 (4.065.820)
 (9.127.327)

 (31.227.019)

 
Ingressos de depósitos intercooperativos (Nota 6) 
Reversão de provisão para contingências 
Recuperação de créditos baixados com prejuízo (Nota 7.4)
Outros 
 

Total 

2011 2010

 1.234.150
 

23.924.404 
 2.447.539

 
 27.606.093

 1.143.197
 9.241.248
 9.623.850

476.878

20.485.173

 
Juros sobre o capital integralizado (Nota 17.2) 
Depreciação e amortização 
Descontos concedidos 
Contribuições ao Fundo Garantidor - FGS 
Juros sobre captações do Procapcred
Provisão para contingências tributárias(nota 16 (a)) 
Outros 

 
Total 

2011 2010 

 (24.468.869)
 (4.747.360)

 (2.806.087)
 (2.694.385)
 (11.308.857)
 (4.798.388)

(223.982)

 (51.047.928)

 (19.079.378)
 (4.108.774)
 (2.712.319)
 (2.017.575)

 (13.593.350)
 

(295.190)

 (41.806.586)

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 16 de novembro de 2011, foi proposta a distribuição 
de juros de 10% sobre o capital integralizado na Cooperativa, no montante de R$ 24.468.869 (R$ 20.798.526, 
líquido do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF), dos quais R$ 8.722.761 (R$ 7.414.348, líquido do IRRF), 
contabilizados em contrapartida de “Depósitos à vista, à prazo e sob aviso”, serão distribuídos em espécie 
e R$ 15.746.108 (R$ 13.384.178, líquido do IRRF) serão capitalizados “ad referendum” da aprovação da Assem-
bleia Geral Ordinária. O montante a ser capitalizado, líquido do IRRF, foi contabilizado como Capital social, 
conforme determinação do plano de contas do COSIF, e reclassificado para a Reserva especial de sobras, 
para fins de apresentação das demonstrações financeiras, até sua efetiva aprovação em Assembleia Geral 
Ordinária.

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2010, foi proposta a distribuição 
de juros de 10% sobre o capital integralizado na Cooperativa, no montante de R$ 19.079.378 (R$ 16.256.297, 
líquido do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF), sendo R$ 7.631.751 (R$ 6.486.988, líquido do IRRF) distri-
buídos em espécie e R$ 11.447.628 (R$ 9.730.483, líquido do IRRF) capitalizados “ad referendum” da aprovação 
da Assembleia Geral Ordinária.

Adicionalmente, conforme determinado pela Circular nº 2.739 do BACEN, os juros sobre o capital integrali-
zado 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 demonstra-
ção 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 16 (b)) anualmente atua-
lizados.

17.3 aprovação das desTinações

As destinações estatutárias e legais e a destinação das sobras dos exercícios sociais de 2010 e de 2009 
foram aprovadas nas assembleias gerais ordinárias realizadas em 14 de abril de 2011 e 24 de março de 2010, 
respectivamente.
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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 informa-
ções econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre outras.

22.2 saldos e Transações Com a siCoob CenTral CoCeCrer

As operações são realizadas em condições normais de mercado.

A Cooperativa responde solidariamente pelas obrigações contraídas pela SICOOB CENTRAL COCECRER 
perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente à sua 
participação nessas operações.

As demonstrações financeiras da SICOOB CENTRAL COCECRER , em 30 de junho de 2011, foram auditadas por 
outros auditores independentes que emitiram parecer datado de 22 de julho de 2011, sem ressalvas. A audito-
ria de suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 está em andamento.

 

22.2.1  Principais saldos
   

Ativo circulante   
Títulos e valores mobiliários (Nota 5)  
Relações interfinanceiras (Nota 6)  

Ativo realizável a longo prazo  
Títulos e valores mobiliários (Nota 5) 

Ativo permanente   
Investimentos (Nota 8)   

22.2.2  Principais operações   
Ingresso de depósitos intercooperativos (Nota 18) 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Dispêndios com captação  
Outros dispêndios  

2011 2010

 257.420.240 
 29.245.387 

 868.295.739

 28.100.707 

 1.234.150 
 113.055.624 

 (5.369)
 (297.072)

 104.789.046 
 22.816.215 

 669.232.208 

 25.181.707 

 1.143.197 
 43.812.169 

 (30.494)
 (324.462)

21. Partes relacionadas - Pessoal chave da administração
21.1 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 exclusivamen-
te aos honorários da diretoria, as cédulas de presença dos conselheiros e aos correspondentes encargos 
trabalhistas que, no exercício de 2011, montaram a R$ 2.693.126, conforme deliberado nas assembleias de 24 
de março de 2010 e de 14 de abril de 2011 (2010 - R$ 2.171.489).

21.2 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.

22. 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 
filiadas perante as autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.

22.1 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 
emitidas pelo Banco Central do Brasil, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços, para conse-
cução de seus objetivos.

21.2.1   Principais saldos
   

Ativo   
Operações de crédito - circulante  
Operações de crédito - Realizável a longo prazo

Passivo  
Depósitos a vista e sob aviso

Patrimônio Líquido   
Capital social   
 

    
21.2.2   Principais operações    

Ingresso com operações de crédito
Dispêndio com captação 

2011 2010

 

 3.760.028 
201.304

15.959.384

 2.037.215

 389.405
1.647.668

 3.750.403 
2.236.324

 10.473.763

2.695.807

 826.119 
 930.255 
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No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação de 
fatores de risco, de classificação da carteira em trading e banking, de mensuração do risco de mercado (Value 
at Risk-Var), de estabelecimento de limites, de testes de estresse e de aderência do modelo de mensuração 
de risco (backtesting do VaR).

24.3 risCo de liQuidez

O risco de liquidez decorre da falta de recursos necessários para honrar obrigações assumidas nas transa-
ções. Todo “descasamento” negativo entre ativos e passivos carrega consigo o risco de liquidez.

Os departamentos administrativo e financeiro monitoram e controlam diariamente o fluxo de caixa da Co-
operativa juntamente com a Diretoria de Planejamento e Controle, mantendo uma centralização financeira 
mínima junto a SICOOB CENTRAL COCECRER para realização das exigibilidades diárias da Cooperativa, além 
de administrar os recursos excedentes em operações de baixo risco e sempre garantindo uma rentabilidade 
dentro dos padrões estabelecidos pela Diretoria.

O relatório do fluxo de caixa é disponibilizado diariamente através de um sistema informatizado denomina-
do Sistema de Informações Gerenciais – SIG –, que compara as projeções das entradas e saídas diárias com o 
que foi efetivamente realizado, tendo como resultado as disponibilidades diárias do caixa da Cooperativa.

A Cooperativa consulta mensalmente as agências de rating a fim de se averiguar o grau de risco das insti-
tuições financeiras com as quais possui vínculos, e assim tomar decisões sobre possíveis manutenções dos 
recursos junto às mesmas.

24.4 risCo de CrédiTo

O risco de crédito é a possibilidade da contraparte não honrar o compromisso contratado e, também, da 
degradação da qualidade do crédito.

Para mitigar o risco, a Cooperativa adota uma política de crédito que direciona as atividades de concessão de 
crédito para que os ativos possuam qualidade e liquidez dentro dos níveis de tolerância ao risco aceitáveis.

Adicionalmente, existem procedimentos e fluxos definidos para a concessão de crédito de acordo com sua 
característica: empréstimos, títulos descontados, financiamentos e financiamentos rurais; os quais preser-
vam aspectos essenciais de controle como: segregação de funções conflitantes, formalização, aprovações 
em alçadas competentes e registros operacionais e contábeis independentes. 

A política de crédito e os procedimentos, juntamente com a documentação dos tomadores, os relatórios 
preparados para a administração, a classificação das operações e a revisão de crédito constituem o sistema 
de informações da carteira.

O controle do risco de crédito é efetuado (i) pela área de Controle Internos que constantemente analisa o 
risco das operações de crédito e o risco do cooperado, inclusive dos grupos econômicos, devendo sugerir 
possíveis mecanismos para mitigação do risco de crédito, sempre alertando os administradores sobre cau-
sas prováveis que possam afetar a Cooperativa e (ii) pela área de Retaguarda de operações de Crédito que 
constantemente monitora se as operações liberadas estão em conformidades com o que foi contratado.
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23. Instrumentos financeiros
A Cooperativa opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, aplicações 
interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, relações interfinanceiras, operações de crédito, 
depósitos a vista e a prazo, empréstimos e repasses.

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, 
os quais se aproximam dos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas ex-
plicativas. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 a Cooperativa não realizou operações 
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

24. Gerenciamento de riscos
24.1 risCo operaCional

O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.

O gerenciamento do risco operacional está alocado ao Agente de Controle Interno e Risco da Cooperativa (De-
partamento de Controles Internos – responsável pelos Controles Internos e Risco da Cooperativa), e suas diretri-
zes estão definidas no Manual de Risco Operacional, divulgado internamente a todos os seus colaboradores.

A estrutura de gerenciamento do risco operacional na Cooperativa está composta pela Diretoria Executiva, pelo 
Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, pelo Agente de Controle Interno e Risco e pela área de Audito-
ria Interna da SICOOB CENTRAL COCECRER e pelo SICOOB CONFEDERAçÃO.

O instrumento principal por meio do qual é avaliado o risco operacional da Cooperativa é o Sistema de Controle 
Interno e de Risco (Scir), integrante do Manual de Controle Interno - MCI. 

O processo de gerenciamento do risco operacional está estruturado com base no preenchimento de Listas de 
Verificação de Conformidade (LVC), baseadas na metodologia Control Self Assessment (CSA), sob a responsabili-
dade da Diretoria Executiva e a coordenação do Agente de Controle Interno e Risco que identificam situações de 
risco e as avaliam quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência, de forma padronizada.

Planos de ação são estabelecidos para as situações de risco identificadas com a aprovação da Diretoria Executi-
va, e registrados em sistemas informatizados para acompanhamento pelo Agente de Controle Interno e Risco.

24.2 risCo de merCado

As diretrizes do gerenciamento do risco de mercado da Cooperativa estão definidas no documento Manual 
de Controle Interno – MCI – e no Manual de Gerenciamento de Risco de Mercado, e também na política de 
estratégias de investimento, nas premissas de classificação das operações em negociáveis e não-negociá-
veis e nos limites em risco, que têm como objetivo minimizar a ocorrência de perdas resultantes da flutua-
ção nos valores de mercado, conforme Resolução CMN 3.464/2007.

A estrutura de gerenciamento do risco de mercado na Cooperativa está composta pela Diretoria Executiva, 
pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, pelo Agente de Controle e Risco da Cooperativa e pela 
área de Auditoria Interna da SICOOB CENTRAL COCECRER e pelo SICOOB CONFEDERAçÃO.
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25. Garantias
Em 31 de dezembro de 2011, a Cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias prestadas, 
no montante de R$ 5.490.626 (2010 - R$ 5.985.381), referentes a avais prestados em operações de crédito de 
seus associados com instituições financeiras oficiais.

26. Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2011, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração para 
cobrir eventuais sinistros relacionados a garantia de valores e veículos de propriedade da Cooperativa.

Conselho de Administração
Raul Huss de Almeida ......................................... Diretor-presidente 
Siguetoci Matusita............................................... Diretor de Planejamento e Controle
Moacyr Pegoraro .................................................. Diretor Operacional
Maria Madalena Fernandes Rocha ................ Diretora Administrativa
Fabio Arroyo Lima ................................................. Conselheiro 
Nehemias Alves de Lima .................................... Conselheiro
Glaucio Eduardo da Silveira .............................. Conselheiro
Marcos Lourenço Santin .................................... Conselheiro
Ivan Chiara Bertolami ......................................... Conselheiro

Contador 

André Luis Marangoni
CRC 1SP191800/O-8
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das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demons-
trações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Credicitrus em 31 de 
dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil.

ênfase

Chamamos a atenção para a Nota explicativa 16 (b) às demonstrações financeiras, referente às autuações 
recebidas pela Cooperativa em razão do não recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – sobre o rendimento de aplicações financeiras que man-
teve em sociedades não cooperativas, nos períodos de 1999 a 2002 e de 2006 a 2007. A administração da 
Cooperativa, com base na opinião favorável de seus assessores jurídicos, questiona a exigibilidade dos 
referidos autos de infração, por entender que toda a movimentação financeira da Cooperativa constitui ato 
cooperativo, não caracterizando base imponível para tributação. As demonstrações financeiras não incluem 
quaisquer ajustes que poderiam ser requeridos em um eventual desfecho desfavorável dessa questão, 
seja em relação ao período autuado quanto em relação ao período de 2008 a 2011. Nossa opinião não está 
ressalvada em função desse assunto.

Ribeirão Preto, 23 de fevereiro de 2012.

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Maurício Cardoso de Moraes
Contador CRC 1PR035795/O-1 “T” SP 
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parecer dos 
auditores 
independentes
Aos Administradores e Associados 
Cooperativa de Crédito Credicitrus

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Cooperativa de Crédito Credicitrus (“Cooperati-
va”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações 
das sobras, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

responsabilidade da adminisTração sobre as demonsTra-
ções finanCeiras
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN – e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

responsabilidade dos audiTores independenTes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demons-
trações financeiras da Cooperativa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa. 
Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
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parecer 
do conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito 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 2011 
a 31 de dezembro de 2011, com base no parecer dos Auditores Independentes emitido com data de 23 de fe-
vereiro de 2012, 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 2011.

Bebedouro, 22 de março de 2012.

MARIA TEREzA DE SOUzA LIMA UCHÔA

MARCOS ANTONIO MUTTON

VALMI BLANCO MACHADO
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Responsabilidade social é requisito essencial 
em qualquer atividade com ou sem fins 
lucrativos. Na Sicoob Credicitrus, esse é um 
entendimento tradicional, até porque as 
cooperativas, por definição, têm como principal 
finalidade proporcionar a todos os cooperados, 
e em especial aos pequenos, produtos e serviços 
que não teriam condições de usufruir 
individualmente. Desse modo, proporcionando 
melhores condições  a todos os seus associados, 
a Sicoob Credicitrus representa para estes o 
mais eficaz instrumento de democratização do 
acesso ao crédito e aos demais produtos e 
serviços financeiros. Quem participa de uma 
cooperativa, em especial no segmento de 
crédito, tem seu poder de compra e de decisão 
ampliado, tirando melhor partido das 
oportunidades em que valores financeiros 
estão em jogo.

A Sicoob Credicitrus mantém compromissos 
sociais com cinco públicos, para os quais são 
apresentadas, nas páginas a seguir, as 
respectivas ações e seus impactos, estes últimos 
sintetizados no Demonstrativo do Valor 
Adicionado, publicado nas páginas 86 e 87.

Cooperados e meio rural
Funcionários
Comunidade
Fornecedores
Governo e órgãos públicos

RESPONSA-
BILIDADE
SOCIAL E
AMBIENTAL

Responsabilidade social e ambiental
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Os principais benefícios oferecidos aos 
cooperados e seus dependentes são resu-
midos a seguir.

Viva Bem Plus
Para estimular os cooperados a investirem no 
capital da Cooperativa, aproveitando as vantagens 
do Programa de Capitalização das Cooperativas de 
Crédito (Procapcred) do BNDES, a Sicoob Credicitrus 
conta com  o Cotas PLUS, permitindo a subscrição 
de novas cotas com amplas facilidades de finan-
ciamento. Em paralelo, concede outras vantagens 
aos associados que aderiram ao programa, como a 
mais baixa taxa de juros do mercado para o cheque 
especial. Além disso, oferece o Viva Bem Plus, que 
permite ao cooperado, a partir de 65 anos de idade 
e dez anos de associação à Cooperativa, resgatar 
parcialmente suas cotas de capital, em parcelas 
mensais, durante 20 anos. O Viva Bem Plus propor-
ciona maior tranquilidade futura ao cooperado. Em 
2011, desfrutavam desse benefício 171 cooperados 
(ao final de 2010, eram 140 os beneficiários).

Viva Bem Feliz 
Corresponde ao adiantamento de parte das sobras 
que o cooperado teria direito a receber somente 
após a AGO de prestação de contas do exercício, 
normalmente realizada no final do primeiro tri-
mestre do ano seguinte, e equivale aos juros sobre 
o saldo médio do capital de cada cooperado. O valor 
antecipado aos cooperados em 30 de dezembro 
de 2011 totalizou R$ 24,47 milhões, dos quais 60% 
foram convertidos em novas cotas de capital para 

os cooperados, proporcionalmente aos respectivos 
saldos, e 40% distribuídos em espécie em 30 de 
dezembro de 2011.

Convênios comerciais
Merecem destaque dois convênios especiais para 
produtos financiados pela Cooperativa: o primeiro, 
com a General Motors, possibilitando aos coope-
rados que tenham CNPJ a aquisição de veículos da 
marca com descontos de frotista, sempre supe-
riores aos descontos usualmente concedidos ao 
produtor rural; o segundo, firmado anteriormente 
com a Fast Shop, para aquisição de aparelhos ele-
troeletrônicos.
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AO ATENDER AS NECESSIDADES FINANCEIRAS DOS COOPERADOS A CUSTOS INFERIO-
RES AOS DO SISTEMA FINANCEIRO TRADICIONAL E, AO MESMO TEMPO, AO REAPLICAR 
EM SUAS PRóPRIAS OPERAçõES GRANDE PARTE DOS RECURSOS CAPTADOS JUNTO A 
SEUS ASSOCIADOS, A SICOOB CREDICITRUS POSSIBILITA QUE A RIQUEzA SE MANTE-
NHA EM CIRCULAçÃO NAS SUAS REGIõES DE ORIGEM. DESSE MODO, É UM AGENTE DE 
DESENVOLVIMENTO, POIS GERA BENEFÍCIOS NÃO Só PARA OS COOPERADOS E SUAS 
FAMÍLIAS, MAS INDIRETAMENTE TAMBÉM PARA SEUS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES 
DE SERVIçOS E TODA A COMUNIDADE EM QUE VIVEM E TRABALHAM. 

MEIOrural
C O O P E R A D O S  E
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Funcionários
A Sicoob Credicitrus encerrou 2011 com 661 colaboradores, sendo 609 funcionários, 
35 estagiários e 17 aprendizes. No ano, foram realizadas 149 contratações.

Escolaridade
O grau de escolaridade da Sicoob Credicitrus é elevado. 
Dos 661 colaboradores, 620 (94%) têm instrução 
superior, sendo que 124 têm especialização em nível 
de pós-graduação.
 
Estagiários
A Sicoob Credicitrus foi eleita em 2011, pelo sexto ano 
consecutivo, entre as 50 melhores empresas para se 
estagiar no estado de São Paulo. Esse reconhecimento é 
resultado de pesquisa realizada anualmente pelo CIEE – 
Centro de Integração Empresa-Escola (com o qual a 
Sicoob Credicitrus mantém convênio para contratar 
seus estagiários) –, pela ABRH/SP – Associação Brasileira 
de Recursos Humanos - seccional São Paulo – e pelo 
Ibope Solution, responsável pelas entrevistas realizadas 
diretamente com os próprios estagiários. 

Em 2011, participaram do programa de estágios 59 
estudantes de cursos superiores e, dentro da política da 
Cooperativa de valorizar esses jovens, foram efetivados 
como funcionários durante o exercício 19 participantes.

Feminino

47 %

Masculino

53%Sexo

Tempo de casa

13 a 16 anos

2%

4 a 8 anos

29 %

9 a 12 anos

8%

Até 3 anos

60%

Mais de 17 anos

1%

Faixa Etária
40 a 49 anos
9%

20 a 29 anos

52%

30 a 39 anos

27%

Até 19 anos
6%

Mais de 50 anos

6%

Responsabilidade social e ambiental
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Aprendizes
A Sicoob Credicitrus deu continuidade em 2011 ao 
programa “Aprendiz Cooperativo”. Esse programa 
foi iniciado em 2008, em parceria com SESCOOP/
SP, 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 24 anos das comunidades nas quais 
a Cooperativa está presente. Em 2011, 14 aprendizes 
foram contratados como funcionários.

Capacitação
A preocupação constante da Sicoob Credicitrus é 
manter sua equipe capacitada a prestar os melho-
res serviços aos cooperados. Com esse fim, em 2011 
foram ministrados 58 treinamentos em educação 
cooperativista e técnicas operacionais, que conta-
ram com 1.241 participantes (o que significa que, em 
média, cada funcionário participou de dois treina-
mentos durante o exercício).

Benefícios
A Sicoob Credicitrus proporciona à sua equipe pro-
fissional os seguintes benefícios:

plano de saúde familiar – incluindo 
assistência médica e odontológica, é oferecido aos 
funcionários, estagiários e aprendizes, sendo exten-
sivo aos seus dependentes legais.

vaCina anTigripal – anualmente, é pro-
movida campanha de imunização dos funcionários, 
sem qualquer custo para estes.

exames periódiCos – é mantido progra-
ma regular de prevenção de doenças, por meio 
da realização de exames periódicos. Em 2011, esse 
programa beneficiou 100% dos funcionários.

auxílio CreChe/babá – 100% dos funcio-
nários que têm filhos com idade de até 83 meses 
recebem auxílio para educação infantil.

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

CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da 
Sicoob Credicitrus, oficialmente constituída em       
1º de setembro de 2008, atendendo à norma NR5 
do Ministério do Trabalho e Emprego, tem por obje-
tivo a prevenção não só de acidentes, mas também 
de doenças decorrentes do trabalho, de modo a 
tornar as atividades da Cooperativa permanente-
mente compatíveis com a preservação da vida e a 
promoção da saúde dos funcionários, estagiários e 
aprendizes. Em 2010, houve o aumento do número 
de integrantes da comissão, de quatro para oito, 
decorrente do crescimento do quadro de funcioná-
rios da Cooperativa. 
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exposição “homem x naTureza” – A exposição “Homem x Natureza – um percurso pelos 
4 elementos” foi idealizada pela Sicoob Credicitrus com o objetivo de conscientizar a população em geral 
e, principalmente, os mais jovens para a necessidade urgente de se promover o equilíbrio ambiental no 
mundo contemporâneo. Em 2011, foi montada em Araçatuba, Bebedouro (durante a FECCIB – Feira Citrícola, 
Comercial e Industrial de Bebedouro), Guaíra, Santa Fé do Sul e Viradouro. Até o final do ano, recebeu a visita 
de mais de 20 mil pessoas. Com isso, desde seu lançamento, já foi visitada por mais de 70 mil pessoas.

eduCação ambienTal – O projeto de educação ambiental de crianças foi criado por iniciativa da 
Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, na qual está instalado, e seu objetivo é proporcionar 
a alunos de escolas de ensino fundamental noções de preservação e recuperação de matas nativas. Conta 
com uma área destinada a receber as crianças na EECB, composta por uma mata de quatro hectares com tri-
lha sinalizada, viveiro de mudas (as quais são semeadas pelas próprias crianças), espaço anexo para cursos e 
palestras. Em 2011, o projeto recebeu 1.182 crianças e 58 professores, representando 21 escolas dos municípios 
de Bebedouro, Cajobi, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Taiaçu, Taquaral, Terra Roxa e Vista Alegre do Alto.
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Além de atuar como um agente de desen-
volvimento, por meio do já citado apoio 
indireto às comunidades, virtude própria 
do cooperativismo de crédito, a Sicoob Cre-
dicitrus também apoia projetos de tercei-
ros, nas áreas de educação (complementar, 
profissionalizante, artística e ambiental), 
ações sociais, culturais e de fomento ao 
cooperativismo. Esse apoio é concedido 
na forma de financiamento por meio do 
Fundo de Investimento Social e Cultural. 
Também são executados projetos próprios, 
sempre com foco preferencial na educação 
de crianças e jovens das áreas mais caren-
tes dos municípios em que atuam.

Em 2011, foram apoiados projetos de 37 instituições 
instaladas em 23 municípios, beneficiando dire-
tamente 30 mil pessoas, principalmente crianças 
e jovens. Esse número de beneficiários também 
inclui projetos próprios e campanhas liderados pela 
Sicoob Credicitrus. O investimento realizado pelo 
Fundo nesse conjunto de ações somou mais de  
R$ 1 milhão. 

Projetos próprios
Cooperlimpo – A Cooperativa dos Coletores 
de Materiais Sólidos de Bebedouro – Cooperlim-   
po –, constituída com o apoio direto das coopera-
tivas sediadas no município (Sicoob Credicitrus, 
Coopercitrus, Unimed, Uniodonto e Cotram) teve 
desempenho muito expressivo em 2011. Consolidou 
sua carteira de clientes e coletou no ano mais de 
500 toneladas de resíduos recicláveis.

Outra realização importante da Cooperlimpo em 
2011 foi a consolidação do PEV – Posto de Entrega 
Voluntária –, inaugurado no final de 2010 na região 
central de Bebedouro. Por meio dessa unidade, 
além de receber resíduos sólidos entregues pela 
população, passou a recrutar novos coletores, 
oferecendo-lhes uma oportunidade de inclusão 
social e profissional, com condições mais dignas e 
seguras de trabalho. 

comunidade
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investiMentos 
na coMunidade 
eM 2011
CaTegoria

projeTos soCiais
20 instituições
17 municípios
10.169 beneficiados

projeTos eduCaCionais
14 instituições
7 municípios
3.428 beneficiados

projeTos CulTurais
2 instituições
2 municípios
650 beneficiados

projeTos próprios
Cooperlimpo e educação ambiental
9 municípios
1.200 beneficiados 
(incluindo 58 professores)

Campanhas
Doação de 7.500 cobertores
e 8.000 cestas de Natal

ToTal

muniCípios benefiCiados

Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bebe-
douro, Birigui, Cafelândia, Colina, Jales, 
Jardinópolis, Mirassol, Novo Horizonte, 
Olímpia, Penápolis, Pirassununga, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e 
Tabatinga

Barretos, Bebedouro, Monte Aprazí-
vel, Monte Azul Paulista, Paraíso, São 
Carlos e Vista Alegre do Alto

Bebedouro e Guaíra

Bebedouro, Cajobi, Jaborandi, Monte 
Azul Paulista, Taiaçu, Taquaral, Terra 
Roxa e Vista Alegre do Alto

Foram beneficiados todos os muni-
cípios nos quais a Sicoob Credicitrus 
mantém atividades

invesTimenTo (r$)

176.853

71.097

94.201

111.097

569.750

1.022.998

Projetos de terceiros
A Sicoob Credicitrus apoiou fi-
nanceiramente, por intermédio do 
seu Fundo de Investimento Social 
e Cultural, projetos em três áreas 
principais, resumidas a seguir e 
descritas com mais detalhes na 
tabela “Investimentos na Comuni-
dade em 2011”.
área eduCaCional – Durante 2011, foram 
apoiados financeiramente 14 projetos, com mais de 
3.400 beneficiários, conduzidos e executados por 
entidades sociais com foco em educação comple-
mentar situadas em sete municípios. 

área soCial – Em 2011, receberam apoio 
financeiro  20 instituições de 17 municípios, benefi-
ciando mais de 10.000 pessoas.

área CulTural – Em 2011, foram apoiados 
financeiramente dois projetos culturais, beneficiando 
cerca de 650 crianças e jovens em dois municípios.

Campanhas
Três campanhas foram lideradas pelo FISC em 2011, 
envolvendo diretamente todos os cooperados que 
a elas aderiram de forma expressiva: 

• Estímulo a todos os associados, a exemplo do que 
fora feito nos anos anteriores, para destinarem 
uma parte do Imposto de Renda a pagar para o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de seus respectivos municípios.

• Arrecadação de recursos junto aos cooperados 
para doação a famílias carentes de cobertores, no 
período do inverno. No total, os recursos arrecada-
dos permitiram a aquisição de 7.500 cobertores.

• Arrecadação de recursos junto aos cooperados 
para doação de cestas de Natal, no final do ano. Os 
recursos arrecadados permitiram a aquisição de 8 
mil cestas.

O FISC financiou a contribuição dos cooperados 
interessados em participar da destinação do IR e 
adiantou os recursos necessários para a aquisição 
dos cobertores e das cestas de Natal, que foram 
restituídos ao fundo após o recebimento das doa-
ções dos cooperados.
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Fornecedores
Em 2011, a Cooperativa contava com 1.731 empresas cadastradas como fornecedoras de equipamentos, mo-
biliário e materiais de uso diário.

Por outro lado, a Sicoob 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 terceirizadas, somando 151 profissionais, pres-
tam à Cooperativa serviços diários de copa, limpeza e segurança patrimonial. Adicionalmente, outras em-
presas prestam serviços de assessoria técnica nas seguintes áreas: jurídica, auditoria, transporte de valores, 
consultoria em RH, propaganda e publicidade, comunicação, informática, segurança, arquitetura e engenha-
ria. A prestação de serviços pelas empresas contratadas para essas atividades ocorre de forma indireta, não 
ocupando instalações da Sicoob Credicitrus. 

Governo e órgãos públicos
A Sicoob 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 contribuições nos níveis 
municipal, estadual e federal, cujo valor, em 2011, excedeu R$ 6,7 milhões.
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A SICOOB CREDICITRUS PARTICIPOU EM 2011 DE VÁRIOS EVENTOS ORGANIzADOS 
PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MEIO COOPERATIVISTA, COM DESTAQUE 
ESPECIAL PARA A APRESENTAçÃO, REALIzADA NA CIDADE DE ARAçATUBA, DA BANDA 
SINFÔNICA DO CONSERVATóRIO DE TATUÍ EM COMEMORAçÃO AO DIA INTERNANCIO-
NAL DO COOPERATIVISMO,  COM UM PÚBLICO ESTIMADO DE 1.200 PESSOAS E AINDA O 
MOSAICO TEATRAL NOS MUNICÍPIOS DE BEBEDOURO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ARA-
çATUBA, LENçóIS PAULISTA E MONTE ALTO COM A PARTICIPAçÃO DE 3.000 PESSOAS, 
TODOS COM A PARCERIA DO SESCOOP/SP.

MEIO
cooperativista
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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
IRPJ/CSLL

TOTAL

2011
1.094.134.370

1.793.062

630.384.535

458.638.577

360.000

2.958.196

8.946.972
6.911.766

323.299

1.711.907

49.855.067
24.225.191

3.196.159

1.847.186

930.033

3.211.230

2.278.203

602.270

5.858.799

3.569.871

4.136.125

1.022.998
746.604

20.000

74.201

71.097

111.096

6.701.119
2.456

169.687

5.719.137

86.854

264.740

458.245

1.160.660.526

2010
941.085.884

2.183.926

552.136.267

384.072.031

310.000

2.383.660

7.423.503
5.739.842

274.470

1.409.191

28.173.885
6.257.208

3.431.424

1.647.606

540.953

2.808.852

1.264.810

595.391

4.876.614

3.390.025

3.361.002

928.241
710.330

39.026

46.386

54.044

78.455

6.131.490
1.972

214.228

4.902.730

74.174

598.199

340.187

983.743.003

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

0

961.299.262
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VALOR
adicionado

D E M O N S T R A T I V O  D O

NAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL QUE DESENVOLVE, A SICOOB 
CREDICITRUS GERA UM VALOR ADICIONADO PARA CADA SEGMENTO DE 
PÚBLICO COM QUE SE RELACIONA. EM 2011, ESSE VALOR FOI SUPERIOR
A R$ 1,16 BILHÃO, CONFORME DEMONSTRA A TABELA A SEGUIR.
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REDE
de atendimento

SÃO PAULO

Frutal Uberaba Uberlândia
(34) 3421-1900 (34) 3319-9200 (34) 3230-9100

MINAS GERAIS

Aguaí
(19) 3652-9499

Araçatuba
(18) 3636-7676

Araraquara
(16) 3301-2500

Barretos
(17) 3321-2211

Bauru
(14) 3104-0100

Bebedouro (PAC 1)
(17) 3345-9000

Bebedouro (PAC 50)
(17) 3345-9292

Birigui
(18) 3643-3250

Borborema
(16) 3266-9999

Catanduva
(17) 3531-9555

Colina
(17) 3341-9555

Fernandópolis
(17) 3465-0555

Guaíra
(17) 3332-5800

Ibitinga
(16) 3341-9700

Itajobi
(17) 3546-6910

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

Paraíso
(17) 3567-9100

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

Tabatinga
(16) 3321-9510

Taiúva
(16) 3246-1244

Taquaritinga
(16) 3253-9181

Viradouro
(17) 3392-8765

Urupês
(17) 3552-9910

Vista Alegre do Alto
(16) 3287-9950
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