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2016 EM DESTAQUE

E M  D E S T A Q U E

PRODUTOS E SERVIÇOS

Os principais destaques de 2016 foram os seguintes:

• Convênios - permitem acesso diferenciado nas lojas da Coopercitrus a máquinas, implementos e 
insumos das empresas Baldan, BM Dumont, Casale, DMB, FM Copling, Geo Agri, Jacto, Jumil, Kamaq, 
Marchesan e Piccin. Também foi firmado em 2016 convênio para aquisição de insumos nas lojas da Safra 
Rica.

• Parcerias comerciais - mantidas em 2016 as parcerias com a Fast Shop e a Electrolux, para aquisição 
de eletroeletrônicos com pagamento pelo cartão Sicoobcard, e a GM, que oferece descontos para 
cooperados com CNPJ, para aquisição de veículos.

• Crédito - várias linhas foram criadas ou remodeladas em 2016. Na área de empréstimos, as novidades 
foram: crédito consignado para os funcionários da Unimed Bebedouro e linha de crédito pessoal com 
garantia de veículo. Na área de financiamentos, as novidades foram: para pessoas jurídicas, o Giro 
Empresa 13º; e para pessoas físicas, Saúde Pró (também para profissionais de saúde com CNPJ), Eventos 
Culturais, Cirurgias e Procedimentos Estéticos e Odontológicos, Viaje Fácil e Financiamento de Veículos 
Usados - 10.

EXPANSÃO

Em 2016, inaugurou novos postos de atendimento nos municípios de Bebedouro, Ribeirão Preto e Lins, 
em São Paulo; transferiu para novas instalações sua agência central, em Bebedouro, e as filiais de 
Viradouro e Taquaritinga, em São Paulo, e Uberaba, em Minas Gerais; e concluiu a reforma predial 
(ampliação e adaptação de layouts, visando a proporcionar maior conforto aos cooperados) dos postos 
de atendimento de Birigui, Borborema, Itajobi, Paraíso, Penápolis, Santa Fé do Sul, São Manuel e 
Tabatinga, em São Paulo.

CENTRO DE FORMAÇÃO

O Centro de Formação Cooperativista “Leopoldo Pinto Uchôa”, inaugurado em Bebedouro, ao lado do 
edifício-sede da Cooperativa, é uma unidade moderna, dotada dos mais avançados recursos multimídia, 
destinada à disseminação de conhecimento entre os cooperados e também à capacitação e ao 
aperfeiçoamento do quadro de colaboradores da Sicoob Credicitrus.

COOPERATIVA DIGITAL

A Sicoob Credicitrus foi uma das primeiras cooperativas de crédito do País a tornar-se digital, 
possibilitando a associação de novos cooperados por meio de smartphones e tablets com plataformas 
Android e Apple. Para isso, foi lançado o aplicativo CREDICITRUS - Associe-se. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Em 2016, a Sicoob Credicitrus apoiou financeiramente 70 projetos sociais por meio da Ação Social 
Cooperada, com investimentos superiores a R$ 1,2 milhão. Sua tradicional campanha de doação de 
cestas de Natal superou o sucesso de 2015 e o mesmo ocorreu com a arrecadação do show beneficente 
estrelado pela dupla Victor e Léo. Para completar, 22 entidades foram beneficiadas com doações ao 
longo do ano. 

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

A Sicoob Credicitrus prevê inaugurar em 2017 novas filiais, nos municípios paulistas de Agudos, Avaré, 
Botucatu e São José do Rio Preto.

Patrimônio líquido

Operações de crédito

Depósitos à vista, a prazo e LCA

Ativos totais

Sobras

Resultado Social Econômico

Quadro associativo

+ 13,30%

+ 12,38%

+33,76%

+ 17,11%

+ 34,26%

+ 33,83%

+ 13,24%

R$ 1,2 bilhão

R$ 2,6 bilhões

R$ 2,4 bilhões

R$ 4,7 bilhões

R$ 193 milhões

R$ 781,6 milhões

72.178 cooperados

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS VALOR VARIAÇÃO SOBRE 2015

A Sicoob Credicitrus teve em 2016 mais um ano marcado
por fatos e números muito positivos, que são brevemente 
apresentados nestas duas páginas.

A classificação A3, nota máxima de segurança de crédito, foi mantida novamente,
situando a Sicoob Credicitrus entre as mais seguras instituições financeiras do mercado brasileiro.
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MENSAGEM DAS PRESIDÊNCIAS

Inflação elevada, PIB em declínio, desemprego recorde e incertezas políticas compuseram o cenário brasileiro em 

2016. Em contrapartida, fiel ao propósito de gerar e distribuir prosperidade aos cooperados, atuando com a cautela 

e o rigor profissional que têm caracterizado sua gestão e seguindo um planejamento estratégico bem fundamentado 

e com metas desafiadoras, visando a proporcionar a cada associado o melhor atendimento financeiro possível com 

as condições mais vantajosas, a Sicoob Credicitrus encerrou no último dia 31 de dezembro o melhor ano de sua 

história.

É importante ressaltar que a expressão “o melhor ano de sua história” vem sendo repetida ao final de cada exercício, 

sem uma só interrupção, desde a fundação da Cooperativa. Isso significa que a Sicoob Credicitrus, como importante 

provedora de crédito aos seus associados e com recursos suficientes para atender a todas as necessidades destes, 

continua avançando em sentido oposto ao das dificuldades e incertezas que têm afetado a maioria dos agentes 

econômicos do País. Isso reafirma a força do modelo de negócios do cooperativismo de crédito, criado há 150 anos 

e que conserva intacta a sua essência enquanto se adapta à contínua evolução tecnológica. Por isso, prossegue 

atraindo novos adeptos nas mais diversas condições econômicas e sociais, em todos os continentes.

É igualmente necessário enfatizar que os números relativos ao nosso desempenho, nos 33 anos de atividades que 

completamos em 2016, têm sido fruto de participação coletiva. Todos os associados, na medida de suas 

movimentações e operações e de seu capital social, têm contribuído para a contínua expansão da Cooperativa. 

Ainda com base nos recursos tecnológicos mencionados - e complementando a abertura de nossa Cooperativa para 

a livre admissão aprovada em AGE em 2015 -, foi desenvolvida em 2016, para lançamento no início de 2017, a 

cooperativa digital. Esse avanço coloca a Cooperativa no mais alto nível de modernidade do mercado financeiro.

Esses fatos são detalhados neste relatório, que também ressalta as atividades desenvolvidas na área de 

responsabilidade social.

Agradecemos a todos os cooperados por seu apoio, sem o qual nada teríamos realizado. E cumprimentamos todos 

os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva e suas respectivas equipes de 

colaboradores, bem como nossos fornecedores externos, por sua dedicação, seu espírito profissional e pela 

qualidade de suas contribuições, que mais uma vez nos permitiram prosseguir avançando em termos qualitativos, 

gerando os brilhantes resultados quantitativos que demonstram nosso desempenho.

MENSAGEM

Raul Huss de Almeida            Siguetoci Matusita

Presidente do Conselho de Administração         Diretor-presidente Executivo

DA COOPERATIVA
PERFIL

A Cooperativa de Crédito Credicitrus foi fundada em 14 de setembro de 1983 no município de Bebedouro, SP, onde 

mantém sua sede administrativa. 

É classificada pelo Banco Central do Brasil como cooperativa de crédito plena, ou seja, que realiza todas as 

operações financeiras ativas, passivas e acessórias, em obediência aos preceitos regulamentares e em 

conformidade com os princípios doutrinários do cooperativismo.

  

Desde sua fundação, a Sicoob Credicitrus coloca o ser humano em primeiro lugar em seus projetos e suas ações. É 

uma regra de conduta que aplica no relacionamento com associados, funcionários, fornecedores e parceiros, 

conforme define em sua Visão, sua Missão e seus Valores Corporativos.

VISÃO

Ser a excelência no atendimento, com sustentabilidade.

MISSÃO

Atender aos objetivos financeiros dos cooperados com qualidade, agilidade e melhor gestão dos recursos, 

participando do desenvolvimento da comunidade.

VALORES CORPORATIVOS

1. Dignidade (o ser humano deve estar sempre acima de tudo); 

2. Cooperação (é a forma pela qual adquire maior capacidade e valoriza os negócios); 

3. Participação (cooperado fiel e presente nas decisões fortalece a Cooperativa); 

4. Profissionalismo (gestão e operações baseadas em conhecimento, dedicação e eficiência);

5. Inovação (busca de soluções novas e melhorias contínuas); 

6. Solidez (alicerces econômico-financeiros fortes para assegurar a continuidade do crescimento);

7. Responsabilidade social (benefícios econômicos diretos para o cooperado, sua família, seus empregados, seus 

negócios e a comunidade em que vive e trabalha).

MODELO DE NEGÓCIOS DIFERENCIADO

O modelo de negócios cooperativo apresenta diferenciais significativos em comparação com as organizações com fins 

econômicos. Isso é exemplificado de forma clara pelas cooperativas de crédito (também denominadas, mais 

recentemente, de cooperativas financeiras). Estas são definidas como “instituições não bancárias”, embora tenham 

funções muito similares às dos bancos. A principal diferença reside no fato de as cooperativas pertencerem a todos os 

seus associados (seus coproprietários, portanto) e não apenas a um grupo de acionistas, como nas empresas tradicionais. 

Seu objetivo central é gerar e distribuir riqueza a todos os seus cooperados, por meio do atendimento às suas 

necessidades financeiras, o que inclui, além de serviços bancários, cartões, seguros, previdência privada e consórcios.

DAS PRESIDÊNCIAS
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PERFIL DA COOPERATIVA

A Sicoob Credicitrus pertence ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil 
(Sicoob), que em 31 de dezembro de 2016 estava presente em 27 estados e era 
formado por 485 cooperativas singulares e 16 cooperativas centrais, com um total de 
3,6 milhões de associados e 2,5 mil pontos de atendimento. Com o intuito de 
incrementar a qualidade dos serviços prestados aos associados, as cooperativas 
singulares do Sicoob se organizaram e constituíram as cooperativas centrais de 
crédito - Centrais Sicoob, como forma de ampliar ainda mais a capacidade de 
atendimento. A Cooperativa de Crédito Credicitrus faz parte do Sicoob São Paulo.
 
O Sistema Sicoob é composto por dois órgãos principais: a Confederação Nacional 
das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação) e o Banco Cooperativo do Brasil 
(Bancoob).
 
O Sicoob Confederação foi constituído pelas cooperativas centrais com o objetivo de 
defender seus interesses, promovendo sua integração operacional, financeira, 
normativa e tecnológica por meio da padronização de suas regras de atuação, 
supervisionando sua execução. A Confederação ainda define as políticas e as 
estratégias de comunicação e marketing do sistema. A Confederação representa a 
materialização da proposta de consolidação, organização e fortalecimento do Sicoob, 
com vistas à atuação sistêmica, formando, em conjunto com as Cooperativas Centrais, 
Cooperativas Singulares e o Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil), uma grande 
rede compartilhada.
 
O Bancoob, por meio do qual o Sistema opera, é um banco comercial privado, cujo 
controle acionário pertence às cooperativas centrais do Sicoob. Foi constituído com a 
finalidade de oferecer produtos e serviços financeiros às cooperativas, ampliando e 
criando novas possibilidades de negócios e gestão centralizada dos recursos 
financeiros do Sistema Sicoob. O trabalho do Banco é complementado por empresas 
especializadas nas áreas de administração de cartões, seguros, consórcios, 
previdência privada e distribuição de valores mobiliários.
 
O Sicoob tem importante participação no cooperativismo de crédito brasileiro: 
responde por 47% das operações de crédito, detendo 44% do patrimônio líquido, 45% 
dos depósitos à vista e a prazo e 34% dos ativos totais (dados de setembro de 2016).
 
Essa base possibilita à Sicoob Credicitrus oferecer um conjunto de produtos e 
serviços tão amplo quanto o das principais instituições financeiras do País, porém, em 
condições mais vantajosas.

SEGURANÇA DE CRÉDITO

A gestão conservadora valeu à Sicoob Credicitrus, em 2016, a manutenção da classificação de risco A3, a mais alta 

possível, a qual mantém desde 2011. Assim, a Cooperativa permanece oficialmente classificada como uma das mais 

seguras do mercado brasileiro. Essa classificação é atribuída pelos Comitês de Risco de RISKcoop e LFRating, 

organismo neutro e independente que avalia periodicamente instituições financeiras do País. Em suas análises, 

atribui nove ratings ou classificações de risco: D, C1, C2, B1, B2, B3, A1, A2 e A3. O rating no qual a Sicoob Credicitrus 

está classificada significa: "Excelente condição geral de risco. As bases financeiras e estruturais estão sólidas e 

resistem a mudanças conjunturais e estruturais da economia”.

REDE DE ATENDIMENTO

A Cooperativa tem 56 unidades de atendimento, sendo três em Bebedouro, SP (onde também ocupa seu moderno 

edifício-sede), 48 em outros municípios paulistas e três na região do Triângulo Mineiro.

ÁREA DE ATUAÇÃO

A seguir estão listados os 146 municípios que até o final de 2016 compunham a área de atuação da Cooperativa. São 

grafados em destaque aqueles em que a Cooperativa tem instalações físicas. A relação com os respectivos telefones 

está publicada no final do relatório.

A 

Aguaí, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Altair, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Anhembi, Araçatuba, Arandu, 

Araraquara, Araras, Arco-Íris, Areiópolis, Ariranha, Auriflama, Avaí, Avanhandava e Avaré.

B - C

Balbinos, Barbosa, Barretos, Bauru, Bebedouro (matriz), Bilac, Birigui, Bofete, Borborema, Borebi, Botucatu, 

Braúna, Brejo Alegre, Cabrália Paulista, Cafelândia, Cajobi, Campos Novos Paulista, Cândido Rodrigues, Catanduva, 

Catiguá, Cerqueira César, Colina e Coroados.

D - H

Duartina, Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do Turvo, Fernando Prestes, Fernandópolis, Fernão, Frutal (MG), Gália, 

Garça, Gavião Peixoto, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guaíra, Guaraci e Guarantã.

I - L

Iaras, Ibirá, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Ilha Solteira, Irapuã, Itaí, Itajobi, Itápolis, Itapura, Itatinga, Jales, José Bonifácio, 

Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, Lucianópolis e Lupércio.

M - O

Macatuba, Marapoama, Marília, Matão, Mirassol, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte 

Azul Paulista, Nova Europa, Nova Granada, Novais, Novo Horizonte, Ocauçu, Olímpia, Orlândia e Ourinhos.

P - R

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

Pirangi, Pirassununga, Piratininga, Pitangueiras, Pompeia, Pongaí, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis, Ribeirão 

do Sul, Ribeirão Preto e Rubiácea.

S - Z

Sabino, Sales, Santa Adélia, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Fé do Sul, Santo Antônio do Aracanguá, São José do 

Rio Preto, São Manuel, São Paulo, São Pedro do Turvo, Suzanópolis, Tabapuã, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, 

Taquaritinga, Taquarituba, Terra Roxa, Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Ubirajara, Uchoa, Uru, Urupês, Vera Cruz, 

Viradouro, Vista Alegre do Alto e Votuporanga.

SISTEMA 
COOPERATIVO 
DE CRÉDITO
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GOVERNANÇA COOPERATIVA

Três princípios regem a governança: transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. A 

transparência consiste na clareza das regras a serem seguidas e na comunicação aberta com os cooperados. A 

prestação de contas deve ser regular, mantendo o cooperado a par da evolução da Cooperativa, dos seus produtos 

e serviços e do que é feito para proteger seu patrimônio. E a responsabilidade corporativa deve estar presente nos 

cuidados com a sustentabilidade e a longevidade da organização, com foco não só econômico, mas também 

abrangendo os aspectos social e ambiental.

O Conselho de Administração é responsável pelas políticas administrativas e operacionais, pela aprovação do 

planejamento estratégico e do plano de continuidade de negócios, pela nomeação e monitoramento do 

desempenho da Diretoria Executiva e, ainda, por zelar pela proteção do capital dos cooperados. O Conselho tem 

sete membros, dos quais um ocupa o cargo de Presidente do Conselho e outro, o de Vice-presidente. Os demais são 

conselheiros vogais, sendo que um desses acumula, atualmente, o cargo de Diretor-presidente Executivo.

A Diretoria Executiva, órgão subordinado ao Conselho de Administração, é composta pelo Diretor-presidente 

Executivo e, no mínimo, por mais quatro e, no máximo, mais seis Diretores Executivos. Em 31/12/2016 estavam 

preenchidos os cargos de Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Operações de Crédito e Diretor de 

Tecnologia*.

*Tomou posse no dia 24/01/2017 o Sr. Marcelo Antônio Soares, Diretor Comercial.

COOPERATIVA
GOVERNANÇA

GESTÃO DE RISCOS

Abaixo são listados os tipos de riscos avaliados 
sistematicamente para as operações da Sicoob 
Credicitrus (a responsabilidade por essa atividade é do 
Conselho de Administração e a operacionalização está 
sob responsabilidade da área de Controles Internos e 
Riscos, com monitoramento do  Sicoob São Paulo):

• RISCOS DE CRÉDITO
Resultante principalmente da incerteza quanto ao 
recebimento de valores pactuados com cooperados e 
contrapartes nas diferentes formas de financiamento 
praticadas pela Cooperativa;
• RISCOS DE MERCADO
São externos à Cooperativa, como a flutuação dos 
valores de títulos e outros ativos financeiros;
• RISCOS DE LIQUIDEZ
De um lado, manutenção da capacidade da Cooperativa 
realizar suas transações no prazo definido e sem perda 
de valor; de outro, manutenção da sua capacidade de 
saldar os compromissos assumidos;
• RISCOS OPERACIONAIS
Relacionados à perda de capacidade de operação por 
falha, deficiência ou inadequação de processos, 
pessoas e sistemas.

GESTÃO DE CAPITAL

Visa a minimizar o risco de insuficiência de capital para 
fazer face aos riscos a que a Cooperativa está exposta, 
por meio das boas práticas de gestão de capital, na 
forma instruída na Resolução CMN 3.988/2011.

CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

A Cooperativa possui um Plano de Continuidade de 
Negócios (PCN) atualizado, em consonância com as mais 
modernas e seguras instituições financeiras do País. Em 
sua elaboração, foram alinhados os mais modernos 
sistemas computacionais à inteligência e à maturidade 
das áreas de negócios e foi criada uma estrutura que 
pode ser acionada de forma integral ou parcial, 
garantindo a continuidade das operações da Cooperativa 
em qualquer fase, mesmo em momentos de crise.

CÓDIGO DE ÉTICA

Todos os integrantes da equipe profissional da Sicoob 
Credicitrus aderiram, por meio de compromisso firmado, 
ao Código de Ética e de Conduta Profissional proposto 
pelo Sicoob. Da mesma forma, todos os novos 
funcionários, ao ingressarem na Cooperativa, assumem 
esse compromisso.

CONTROLE

Auditoria - As atividades da Cooperativa são monitoradas pela equipe de Auditoria Interna. Suas contas, além disso, 

são submetidas periodicamente a uma auditoria externa, à auditoria do Sicoob São Paulo e ao controle do Conselho 

Fiscal, também eleito pelos cooperados em Assembleia Geral Ordinária, com mandato de três anos.

Comitê de Auditoria - A estrutura de controle da Sicoob Credicitrus foi fortalecida com a criação do Comitê de 

Auditoria, que terá sob sua responsabilidade coordenar e supervisionar todas as atividades de auditoria interna e 

externa da Cooperativa. Esse órgão é obrigatório em todas as cooperativas de crédito com patrimônio líquido 

superior a R$ 1 bilhão, e sua criação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em novembro, em 

Bebedouro, SP.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO 

Para atender aos princípios da transparência e da 
prestação de contas, a comunicação da Cooperativa 
com o cooperado e os demais públicos é aberta e 
regular. O principal canal de prestação de contas é a 
Assembleia Geral Ordinária realizada anualmente. 
Outros meios são o site da Cooperativa na internet, a 
fanpage no Facebook e o boletim informativo CLIC – 
Canal Livre de Informações aos Cooperados.

OUVIDORIA

Implantada em 2008 como serviço próprio, a Ouvidoria 
da Cooperativa conta com um profissional dedicado em 
tempo integral e exclusivo. Em 2016, essa área registrou 
113 manifestações, das quais 76 reclamações (sendo que 
uma delas não teve solução efetiva), 26 pedidos de 
informação, oito denúncias, duas sugestões e um elogio. 
A Ouvidoria pode ser contatada por meio de ligação 
telefônica gratuita ao número 0800-770-6883, pelo site 
www.sicoobcredicitrus.com.br ou pessoalmente em 
qualquer posto de atendimento ou na sede da 
Cooperativa.

MARKETING

Responsável pela divulgação e promoção dos produtos 
e serviços da Cooperativa e também pelas orientações 
quanto ao uso correto das normas de identidade visual 
da marca Sicoob, a área de Marketing desenvolveu em 
2016 um grande número de atividades, por meio de sua 
equipe interna e da agência de propaganda externa, 
com destaque para as seguintes:

• Criação e produção de anúncios (para veículos 
impressos, comerciais para rádio e TV e textos de 
mensagens para envio via SMS).

• Campanhas do Sicoob – a área de Marketing 
responde pela divulgação e multiplicação das 
campanhas do Sicoob junto aos cooperados.

• Produção de publicações – foram produzidas em 2016 
três edições do boletim informativo CLIC (duas impressas 
e uma on-line), uma edição do relatório semestral e uma 
do relatório anual de sustentabilidade 2015.

•1Comunicação eletrônica/digital – atualização 
permanente do site da Cooperativa e da sua fanpage 
no Facebook.

• Endomarketing – ações visando ao treinamento das 
equipes da Cooperativa, em especial nas áreas 
comercial e de atendimento aos cooperados.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE FORMAÇÃO 
COOPERATIVISTA “LEOPOLDO 
PINTO UCHÔA”

Idealizado para ser um instrumento de educação 
cooperativista e financeira, o Centro destaca-se por 
seus avançados recursos de comunicação multimídia 
e pela qualidade de sua equipe técnica. Foi 
inaugurado no dia 26 de setembro e está situado ao 
lado do edifício-sede da Cooperativa, em Bebedouro, 
SP. Seu salão, com capacidade para até 100 pessoas 
sentadas, tem mobiliário versátil, que possibilita 
diferentes configurações de ambiente.
Tem o propósito de promover o desenvolvimento e a 
capacitação de dirigentes da Cooperativa, cooperados, 
colaboradores, familiares e membros da comunidade, 
por meio de ações que divulguem e difundam a 
essência do cooperativismo financeiro e seus 
diferenciais e ampliem o relacionamento da Sicoob 
Credicitrus com seus públicos de interesse. Desde sua 
inauguração até o final de 2016, foram realizados vários 
eventos no Centro, dos quais tiveram destaque: 
• CooperaEduca - destinado à educação financeira de 
crianças, com duas sessões diárias de apresentações 
durante uma semana, atingindo um total de mil alunos 
de escolas de ensino fundamental de Bebedouro. 
• SOMAR JOVENS - dois eventos de divulgação dos 
benefícios do cooperativismo de crédito e dos 
diferenciais da Sicoob Credicitrus dirigidos a filhos e 
netos de cooperados e jovens associados, com um 
total de 130 participantes.
• ConnecTI - treinamento de funcionários sobre 
segurança da informação e outros aspectos 
importantes da Tecnologia da Informação, com 205 
participantes.
• O Centro também foi utilizado para aulas aos 40 
participantes do MBA da Cooperativa, bem como para 
a integração de novos funcionários.

SISTEMA DE GESTÃO DE 
ATENDIMENTO

Instalado em 91% da rede de atendimento, o sistema 
faz o monitoramento diário do atendimento dos caixas, 
com o objetivo de assegurar a cada cooperado o nível 
de excelência que espera das suas relações com a 
Cooperativa.

CADASTRO CENTRALIZADO - Implementado em 
2016, com uma equipe de 29 colaboradores, este 
projeto reduziu o impacto operacional nos postos de 
atendimento da Cooperativa para confecção dos 
cadastros, atribuindo maior qualidade e eficiência ao 
processo, que foi desburocratizado e ficou mais ágil. 

CRESCER - Competências, Resultados, Compromisso 
e Reconhecimento – Este programa, lançado em 2015 
pela área de Recursos Humanos, tem por objetivo o 
desenvolvimento dos colaboradores da Cooperativa, 
em todos os níveis, com políticas de carreira, 
mobilidade e remuneração. Dentre as ações 
realizadas em 2016, duas tiveram destaque especial:
• Programa de Gestão de Desempenho (PGD) - com o 
MBA In Company – Gestão Empresarial com ênfase 
em Crédito, no qual estão inscritos 40 profissionais, 
que participam de encontros quinzenais; e o Programa 
de Desenvolvimento de Lideranças, dirigido a 
colaboradores com funções de chefia, com 60 
participantes, realizado em encontros mensais com 8 
horas de duração.
• MARCA - Modelo de Atendimento com Resultados 
de Cooperativismo Atuante – 120 gerentes, assistentes 
de gerentes e agentes de atendimento, divididos em 
três turmas, participaram de seis encontros com 
duração de 8 horas cada; e 200 colaboradores da 
Matriz, divididos em quatro turmas, participaram de 
quatro encontros com duração de 4 horas.

COOPERAÇÃO 
CONTRA A DENGUE

Foi uma ação de cidadania, diferenciada e muito 
efetiva, para estimular a erradicação de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da 
dengue, da zika e da chikungunya, em Bebedouro, SP. 
Este município vinha apresentando um dos mais altos 
índices do País de pessoas infectadas pela dengue. A 
campanha foi lançada no final de 2015, com ampla 
repercussão nos meios de comunicação, e realizada 
no primeiro trimestre de 2016. Nesse período, por 
meio de sorteios, 20 moradores da cidade em cujas 
residências não foram encontrados focos do mosquito 
foram premiados com vales-presente no valor unitário 
de R$ 1.000,00. O resultado alcançado superou todas 
as expectativas: o número de casos de dengue 
registrado na cidade, que havia somado 6.046 de 
janeiro a março de 2015, caiu para apenas 65 no 
mesmo período de 2016.

SHOW BENEFICENTE 2016

O tradicional show beneficente realizado anualmente 
pela Cooperativa, logo após sua AGO, teve como 
atração em 2016 a dupla Victor e Léo. O resultado 
alcançado foi aproximadamente 50% superior ao do 
show realizado no ano anterior. Em 2015, o resultado 
obtido (receitas das vendas de mesas mais patrocínios 
menos despesas) foi de R$ 210.534,51, subindo para 
R$ 323.143,02 em 2016.

A Diretoria Administrativa tinha em 31/12/2016, sob sua responsabilidade, as Gerências de Recursos Humanos, 

Marketing, Normas, Relacionamento Corporativo e Administrativa. Esta última engloba, além das práticas 

administrativas do dia a dia, as áreas de Engenharia e Manutenção, Segurança Patrimonial, Compras e Cadastro. 

Adicionalmente, a Diretoria Administrativa controla as atividades do Fundo de Investimento Social (FIS) da 

Cooperativa, que atua em conjunto com o FIS da Coopercitrus sob a denominação de Ação Social Cooperada.

ADMINISTRATIVA
DIRETORIA

Diretor: Adriano Avanço

FORAM AS SEGUINTES AS AÇÕES
DE MAIOR DESTAQUE REALIZADAS DURANTE 2016:

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

Foram realizadas duas AGEs no ano:

• 6 de abril – foi realizada, na mesma data da Assembleia Geral Ordinária, com a presença de mais de 1.600 

cooperados, que aprovaram a alteração do Estatuto Social da Cooperativa, com a inclusão do município de Mogi 

Guaçu, SP, em sua área de atuação. 

• 23 de novembro – a Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa data, em Bebedouro, SP, contou com a 

presença de mais de 300 cooperados, que aprovaram, por unanimidade, as seguintes medidas: destinação parcial 

da Reserva Especial de Desenvolvimento; alterações no Estatuto Social, com a criação obrigatória do Comitê de 

Auditoria, na forma como estabelece a Resolução 3198/04 do Conselho Monetário Nacional.

PROGRAMA SOMAR

Lançado em 2015, com sua sigla formada pelas iniciais das palavras sinergia, oportunidade, motivação, ações e 

resultados, o programa visa a estreitar o relacionamento com os cooperados mais atuantes e participativos, 

permitindo que contribuam com suas ideias e sua experiência para a introdução de melhorias na Sicoob Credicitrus. 

Além desses encontros, o programa inclui o SOMAR MULHERES (dirigido a cooperadas e convidadas) e o SOMAR 

JOVENS (reunindo cooperados e convidados com até 40 anos de idade). 

• SOMAR – foram realizados sete eventos em 2016: nas regionais de Araraquara, São José do Rio Preto e Barretos, 

respectivamente em janeiro, fevereiro e março; e com cooperados de Bauru (maio), Ribeirão Preto ( julho), Araçatuba, 

Birigui, Penápolis e Lins (agosto) e Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul (outubro).

• SOMAR MULHERES – foram realizados três eventos, dois em junho, em Bebedouro, e um reunindo cooperadas e 

convidadas de Garça, em agosto. Em complemento ao programa, foi criado o CAFÉ COM PROSA, com a realização 

de 18 encontros em toda a rede de atendimento, reunindo cooperadas e convidadas dos municípios de Viradouro, 

Monte Alto, Barretos, Olímpia, Araraquara, Nova Granada, Fernandópolis, Ibitinga, Pirangi, Taiúva, Pitangueiras, José 

Bonifácio, Frutal, Santa Fé do Sul, Vista Alegre do Alto, Tabatinga, Bebedouro e Santa Adélia.

• SOMAR JOVENS – foram três eventos, com o total de 175 participantes, nos meses de julho, outubro e novembro.
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DIRETORIA DE TECNOLOGIA

A Diretoria de Tecnologia é responsável por todos os recursos de informática e telecomunicações (equipamentos, 

programas e apoio aos usuários) da Sicoob Credicitrus. Por meio da constante busca por inovação e da integração 

com as demais áreas da Cooperativa, o trabalho da equipe de TI tem por objetivo permitir a oferta aos cooperados 

de produtos e serviços com qualidade cada vez mais elevada, evidenciando a importância e o valor do modelo de 

negócios cooperativista. 

DE TECNOLOGIA
DIRETORIA

Diretor: Marcelo Martins

GERÊNCIA DE TI
 
Subordinada diretamente ao Diretor de Tecnologia, a 

Gerência de TI tem a seu cargo seis áreas: 

Desenvolvimento, Infraestrutura, Suporte aos 

Usuários, Suporte Técnico, Governança de TI e 

Processos. Os destaques de cada uma dessas áreas 

são apresentados a seguir:

 

DESENVOLVIMENTO

Responsável por dar suporte às diferentes áreas da 

Cooperativa, por meio do desenvolvimento de 

aplicativos e relatórios que facilitem a administração e 

a operacionalização de suas atividades, tarefas, 

rotinas e processos. Suas principais plataformas são:

• Portal Corporativo;

• Site;

• SisCorp (Sistema de Apoio Corporativo);

• GS (Gerenciamento de Serviço); e

• Relatórios Gerenciais.

Em 2016, os destaques foram: 

• Desenvolvimento do aplicativo de Associação Digital 

para dispositivos móveis;

• Desenvolvimento do novo site; e 

• Atendimento On-line.

  

INFRAESTRUTURA E REDES

Voltada para soluções de segurança e proteção das 

informações, engloba centenas de rotinas e sistemas 

monitorados diariamente, incluindo políticas de 

segurança, links de comunicação, manutenção de 

sistemas e servidores, entre outros pontos.

Em 2016, os destaques foram:

• Novo Sistema de Gestão de Identidades;

• Projeto de Gestão de Dispositivos Móveis.

Esses dois projetos elevaram substancialmente os 

níveis de segurança e controle da Cooperativa.

SUPORTE AOS USUÁRIOS

Faz a triagem das demandas de ações de TI originadas 

de cooperados e funcionários e dá suporte a seu 

atendimento. É responsável pela execução das tarefas 

atribuídas pela Gestão de Identidades e pela manutenção 

do Atendimento On-line.

 

SUPORTE TÉCNICO

É responsável pela estruturação dos Postos de 

Atendimento e pela instalação e manutenção de todos 

os equipamentos que compõem o parque tecnológico 

da Cooperativa. Também tem a seu cargo a gestão 

dos Data Centers e dos diversos contratos com 

parceiros e fornecedores. Dentre todos os projetos 

trabalhados durante 2016, os destaques foram:

• Expansões das ATMs;

• Modernização, atualização e manutenção de todo o 

parque tecnológico dos PAs;

• Implantação do sistema de impressão segura.

 

GOVERNANÇA DE TI

É responsável por mapear todos os possíveis riscos à 

área de TI, providenciando seu tratamento. Isso 

proporciona maturidade ao ambiente tecnológico e, 

consequentemente, maior segurança e estabilidade 

em todos os serviços prestados pela Cooperativa.

Em 2016, tiveram destaque os trabalhos relativos ao 

projeto de segurança da informação e a atualização 

do Plano de Continuidade de Negócio.

 

PROCESSOS

O trabalho desta área é executado por uma equipe em 

constante treinamento e aperfeiçoamento, buscando 

identificar e aprimorar todos os processos em uso na 

Cooperativa, com o objetivo de elevar a segurança 

desta e otimizar as rotinas e os procedimentos 

internos, dando maior agilidade ao atendimento dos 

cooperados.

Em 2016, a área trabalhou na melhoria de diversos 

processos, com destaque para a Admissão de 

Associados e o Fluxo de Concessão de Crédito.

FORAM AS SEGUINTES AS 
AÇÕES DE MAIOR DESTAQUE
REALIZADAS DURANTE 2016:

• Desenvolvimento do projeto da Cooperativa Digital, inovação alinhada à estratégia da Sicoob 

Credicitrus de ser referência no mercado em função da tecnologia de ponta que vem aplicando, 

colocando-a no mesmo patamar das mais avançadas instituições financeiras do País.

• Novo site institucional e Atendimento On-line.

• Expansão de ATMs.

• Atualizações das estações de trabalho, troca das plataformas de firewalls, atualização do sistema de 

virtualização VmWare, troca de todos os servidores dos PAs. 

• Manutenção preventiva em todos os PAs.

• Implementação do sistema de impressão segura em toda a rede de atendimento.

• Novo Sistema de Gestão de Identidades.

• Implementação do Sistema de Gestão de Dispositivos Móveis.

• Incorporação de todos os processos de telecomunicações da Cooperativa.

• Realização do “ConnecTI”, evento com foco nos temas de tecnologia da informação, com destaque para 

a Segurança da Informação, Novidades Microsoft e do Sistema Sicoob; Sharepoint, internet das coisas, 

Computação cognitiva, Biometrias, Banco Digital, BlockChain, StartUps e Fintechs.

• Atualização do Plano de Continuidade de Negócios.

• Criação de diversas Normas de Segurança da Informação (NSI).

• Criação, atualização, otimização e automatização dos processos de negócio.



1514

DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A Diretoria de Operações de Crédito estava dividida em 31/12/2016 nas Gerências de Operações de Crédito Pessoa 

Física, Operações de Crédito Pessoa Jurídica, Classificação de Riscos e Limites de Crédito e Condução de 

Operações de Crédito. As duas primeiras respondem por todas as operações realizadas com os cooperados, 

contando com o suporte permanente das demais para que os negócios sejam realizados com riscos controlados.

Foram mantidas em 2016 as diretrizes para a concessão de crédito, com a finalidade de manter a solidez da 

Cooperativa. Essas diretrizes são as seguintes:

a) agregar garantias reais, visando atenuar o risco da operação;

b) formalizar parcerias negociais para melhorar a qualidade de recebimento com a trava dos créditos na conta-corrente 

da Cooperativa;

c) buscar acrescentar outros mitigadores de risco, principalmente vinculação de recebíveis, cobrança caucionada, 

cessão fiduciária de contratos comerciais e trava do domicílio bancário dos cartões de crédito.

DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DIRETORIA

Diretor: Juarez Mendes dos Reis

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

No que diz respeito à composição da carteira por modalidade de operação, a evolução registrada em 2016 em 

relação a 2015 é mostrada na tabela a seguir:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES

EMPRÉSTIMOS

CHEQUE ESPECIAL/CONTA GARANTIDA

TÍTULOS DESCONTADOS

FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS RURAIS LIVRES

FINANCIAMENTOS RURAIS REPASSE

(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

dez/2015                   dez/2016        Variação (%)

2.318.467.266,41

684.812.060,76

3.329.078,24

498.749.616,65

104.239.368,06

78.493.997,81

119.827.008,07

582.594.456,51

1.011.926.968,55

(80.693.227,48)

2.605.411.640,11

803.210.307,36

2.498.441,65

624.175.097,14

87.240.529,52

89.296.239,05

110.686.775,64

816.761.955,73

961.942.297,95

(87.189.696,57)

12,38%

17,29%

-24,95%

25,15%

-16,31%

13,76%

-7,63%

40,19%

-4,94%

8,05%

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA EM 4 ANOS

A tabela a seguir destaca a evolução da carteira de crédito ao longo dos últimos quatro anos, com destaque para o 

crescente volume de financiamentos rurais com recursos próprios, o que revela a capacidade cada vez maior da 

Cooperativa de atender as necessidades financeiras dos cooperados:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS RURAIS LIVRES

FINANCIAMENTOS RURAIS REPASSE

(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

dez/2016

2.318.467.266,41

684.812.060,76

119.827.008,07

582.594.456,51

1.011.926.968,55

(80.693.227,48)

2.605.411.640,11

803.210.307,36

110.686.775,64

816.761.955,73

961.942.297,95

(87.189.696,57)
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dez/2015dez/2013 dez/2014

1.976.646.045,74

692.540.717,59

163.539.373,38

257.406.269,10

928.957.268,00

(65.797.582,33)

2.201.063.988,21

953.674.580,16

208.863.041,52

136.020.091,42

949.315.179,72

(46.908.904,31)
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DIRETORIA FINANCEIRA

A Diretoria Financeira atua por meio de três Gerências: Financeira, responsável pela gestão do fluxo de caixa da 

Sicoob Credicitrus, permitindo, a qualquer momento, que o Conselho de Administração e o Diretor-presidente 

Executivo tenham uma visão precisa e atualizada da situação da Cooperativa e também pela captação de recursos; 

Contábil/Fiscal, que responde pelos registros de todas as movimentações e do cumprimento das obrigações legais, 

bem como a gestão do patrimônio e do capital da Cooperativa; e de Recuperação de Crédito, responsável pelo 

controle e recebimento de operações vencidas e ajuizadas. 

Em 2016, a equipe profissional da Diretoria Financeira teve participação ativa nas ações empreendidas pelas demais 

diretorias executivas, com o objetivo de assegurar a precisão das operações e dos controles financeiros, 

contribuindo assim para a contínua valorização do patrimônio dos cooperados e a manutenção da liquidez da Sicoob 

Credicitrus em torno de 75%, nível muito alto, que confirma sua excelente saúde financeira.

FINANCEIRA
DIRETORIA

Diretor: Sérgio Aparecido Marton

TRANSAÇÕES POR CANAIS ELETRÔNICOS

A equipe da Diretoria Financeira tem tido participação ativa em todas as ações, visando a 

estimular e ampliar o uso dos canais eletrônicos, com a realização de operações e 

movimentações via computador e, principalmente, smartphones e tablets, e o uso de terminais 

de autoatendimento (ATMs). Com isso, o cooperado ganha em agilidade e praticidade, ao 

mesmo tempo em que é gerada economia para a Cooperativa. A propósito, vale lembrar que 

o aplicativo Mobile Banking do Sicoob foi eleito o melhor de sua categoria no prêmio e-finance 

em 2013 e 2016 e vencedor do prêmio Relatório Bancário 2015, como a de melhor solução de 

autoatendimento.

EM 2016, TIVERAM DESTAQUE, NESSE ASPECTO:

•  Projeto piloto do depósito em cheque via celular (Mobile Banking), funcionalidade disponível 

a todos os cooperados e que coloca a Cooperativa no mesmo patamar de tecnologia e 

segurança das principais instituições financeiras do mercado;

• Ativação gradativa da função de depósito nos ATMs;

• Lançamento dos aplicativos SicoobCard Mobile, que permite a gestão de todas as 

transações realizadas com os cartões Sicoob Card, e Sicoob Minhas Finanças, que ajuda 

no controle financeiro pessoal, com gerenciamento das receitas e despesas.

NÚMEROS

FATOS RELEVANTES

• Expressiva elevação do volume de depósitos à vista e a prazo, 

para a qual, mais uma vez, contribuiu a captação em Letras de 

Crédito do Agronegócio (LCA).

• Aumento considerável dos ativos totais da Cooperativa.

• Obtenção do melhor resultado da história da Cooperativa, 

com sobras superiores a R$ 193 milhões.

• Elevação do patrimônio líquido da Cooperativa, superando 

R$ 1,2 bilhão.

• Captação de repasses suficientes para atendimento a todas as 

necessidades de crédito rural dos cooperados, em particular 

por intermédio do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob).

DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DOS

COOPERADOS JÁ SÃO REALIZADAS 

PELOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO.

SEGUINDO A TENDÊNCIA 
DO SISTEMA FINANCEIRO, 
O CANAL DE MAIOR 
DESTAQUE É O MOBILE
BANKING, QUE REGISTROU
UM CRESCIMENTO DE

EM COMPARAÇÃO
COM 2015.

28% 

159% 
16
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ANÁLISE DE DESEMPENHO

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (+ 13,30%)
Bem pertencente a todos os cooperados, o patrimônio 

líquido demonstra a solidez da Cooperativa e, 

consequentemente, sua capacidade de suprir as 

necessidades financeiras dos cooperados. Em 2016 

alcançou R$ 1,2 bilhão, com crescimento de R$ 146 

milhões sobre o valor registrado em 2015.

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO (+ 12,38%)
Apresentadas em detalhes nas páginas 14 e 15 as 

operações de crédito registraram aumento significativo 

sobre as realizadas em 2015, totalizando R$ 2,6 bilhões, 

com crescimento de R$ 287 milhões.

Os números referentes ao desempenho da Sicoob Credicitrus em 2016, apresentados nessas páginas, demonstram, 

mais uma vez, o contínuo aumento da solidez e da capacidade operacional da Cooperativa.

DEPÓSITOS À VISTA, 
A PRAZO E LCA (+ 33,76%)
O volume de depósitos à vista, a prazo e LCA na 

Sicoob Credicitrus registrou crescimento significativo 

em 2016, alcançando R$ 2,4 bilhões, com crescimento 

de R$ 605 milhões.

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), lançada em 2014, 

continua sendo o grande destaque na área financeira. Em 

2016, possibilitou a captação de R$ 317 milhões, 144% a 

mais do que no ano anterior. A principal vantagem do 

produto é a de ser isento do IR para pessoas físicas, o que 

assegura ótima rentabilidade aos associados.

2012       2013       2014       2015        2016

1.260
1.360 1.440

1.792

2.397

2012       2013       2014       2015        2016

103

82

106

144 193

SOBRAS DO 
EXERCÍCIO (+ 34,26%)

As sobras, que em 2015 haviam registrado aumento de 

35,6% sobre o ano anterior, alcançaram em 2016 o 

melhor resultado da história da Cooperativa, somando 

R$ 193 milhões, com crescimento de quase R$ 50 

milhões sobre as sobras do ano anterior.

QUADRO ASSOCIATIVO (+ 13,24%)

A Sicoob Credicitrus encerrou o ano de 2016 com 72.178 

cooperados em seu quadro associativo, sendo 92,6% 

pessoas físicas e 7,4% pessoas jurídicas. O crescimento 

no último ano foi de 13,24%. 

DESEMPENHO
ANÁLISE DE

2012       2013       2014       2015        2016

813
910 1.005 1.101

1.247

(valores expressos em R$ milhões)

2012       2013       2014       2015        2016

1.866
2.201

1.977
2.318

2.605

(valores expressos em R$ milhões)

(valores expressos em R$ milhões)

ATIVOS TOTAIS (+ 17,11%)

Novamente, a boa gestão das operações de crédito e o 

bom desempenho relativo aos depósitos à vista e a 

prazo refletiram-se nos ativos totais, que superaram os 

R$ 4,7 bilhões em 2016, com crescimento de R$ 694 

milhões, cifra que mantém a Sicoob Credicitrus em 

posição destacada no mercado financeiro.

2012       2013       2014       2015        2016

3.220 3.495 3.529
4.056

4.750

(valores expressos em R$ milhões)

2012       2013       2014       2015        2016

55.586 59.097 61.601 63.741
72.178

CLASSIFICAÇÃO A3 É MANTIDA

Os Comitês de Risco de LFRating e RISKcoop confirmaram a classificação A3 para o risco de crédito da Sicoob Credicitrus, 

considerando aspectos estruturais, de gestão, governança, operacionais e de suporte, com o seguinte comentário:

A classificação A3 representa a maior nota na escala de classificação desta Agência e só é concedida a 

cooperativas que têm regularidade operacional e sólida estrutura financeira. As metas da SICOOB CREDICITRUS 

são bem definidas e traçadas com esmero técnico, seguidas de controles amplos e eficientes. Já há algum tempo, 

a Cooperativa tem se empenhado em prover o que existe de mais moderno em informática, tanto em sistemas 

quanto em equipamentos, com equipe treinada e capaz em desenvolvimento e suporte. Tanto sua estrutura de TI 

quanto os demais setores são similares aos de um banco de médio porte.

(valores expressos em R$ milhões)
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RESULTADO SOCIAL ECONÔMICO

SOCIAL ECONÔMICO
RESULTADO

TODOS OS COOPERADOS SE BENEFICIAM DE TRÊS TIPOS DE ECONOMIAS AO 

REALIZAREM SUAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS NA SICOOB CREDICITRUS, EM 

COMPARAÇÃO COM O QUE DESEMBOLSARIAM EFETUANDO ESSAS MESMAS 

OPERAÇÕES NO SISTEMA FINANCEIRO TRADICIONAL. ECONOMIZAM EM JUROS 

E TARIFAS E AINDA RECEBEM DE VOLTA, AO FINAL DE CADA ANO, PARTE DOS 

ENCARGOS PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO, NA FORMA DE SOBRAS.

 

Diferença entre taxas de juros

Credicitrus X Mercado Financeiro

Valor negociado (médio)

Economia proporcionada aos cooperados

ECONOMIA SOCIAL

1 - TAXA DE JUROS + ENCARGOS
SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2016 2015

2 - TARIFAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Economia proporcionada aos cooperados

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sobras

RESULTADO SOCIAL ECONÔMICO

33,22%

R$ 1.530.726.668,39

R$ 508.507.399,24

R$ 79.448.336,52

R$ 193.608.201,19

R$ 781.563.936,95

32,5%

R$ 1.106.360.022,88

R$ 360.009.551,44

R$ 79.771.097,03

R$ 144.203.085,65

R$ 583.983.734,13

A soma dessas economias é expressa pelo Resultado Social Econômico, um indicador exclusivo do modelo de 

negócios do cooperativismo de crédito, representando o montante de recursos que a Cooperativa deixou nas 

localidades em que está presente. Vale ressaltar que esses recursos, ao permanecerem em suas regiões de origem, 

são aplicados em compras de produtos, contratação de serviços e investimentos, gerando empregos e renda e, desse 

modo, contribuindo para o desenvolvimento local.

Em 2016, o Resultado Social Econômico alcançou R$ 781.563.936,95, valor 33,83% superior ao registrado em 2015. 



RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A MODERNA VISÃO DOS NEGÓCIOS IMPLICA 
NECESSARIAMENTE EM COMPROMISSOS COM A 
SUSTENTABILIDADE, EM SUAS TRÊS DIMENSÕES: 
ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL. 

As cooperativas, pela própria natureza do modelo de negócios em que se 
enquadram, preenchem os requisitos de duas dessas dimensões: a social 
e a econômica. Isso porque proporcionam os mesmos produtos e 
serviços, com as mesmas condições, a todos os seus associados, 
favorecendo em particular os menores, que, isoladamente, teriam menos 
acesso a esses benefícios.

Desse modo, uma cooperativa de crédito como a Sicoob Credicitrus é 
economicamente viável, para cada cooperado individualmente e para 
todo o conjunto de associados; e é socialmente justa, pois representa um 
meio de democratização do acesso ao crédito e aos demais produtos e 
serviços financeiros que disponibiliza. 

Quem participa de uma cooperativa, em especial no ramo de crédito, tem 
seu poder de compra e de decisão ampliado e pode tirar melhor partido 
das oportunidades em que valores financeiros estiverem em jogo. 

A sustentabilidade da Sicoob Credicitrus se manifesta também na área 
ambiental, por meio de seus postos de atendimento e, em especial, de 
seu edifício-sede, um exemplo de bom uso dos recursos naturais e de 
proteção ao meio ambiente desde a fase de projeto até sua utilização e 
manutenção. 

Em termos de sustentabilidade, a Sicoob Credicitrus mantém 
compromissos permanentes não só com seus cooperados, mas com 
outros cinco públicos: funcionários, comunidades, parceiros/fornecedores, 
meio cooperativista e órgãos de governo. Para cada um desses públicos, 
são apresentadas, nas páginas a seguir, as respectivas ações, e seus 
impactos são sintetizados no Demonstrativo do Valor Adicionado, 
publicado nas páginas 34 e 35.

RESPONSABILIDADE

SOCIAL E
AMBIENTAL

2322
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COMPROMISSOS COM COOPERADOS

A sustentabilidade dos pontos de vista econômico e social se manifesta não só nas atividades dos cooperados, mas 

no seu meio, neste compreendida sua família, seus funcionários e a localidade onde vivem e trabalham. Isso porque, 

ao atender as necessidades financeiras dos cooperados a custos inferiores aos do sistema financeiro tradicional 

(conforme revela o Resultado Social Econômico publicado nas páginas 20 e 21), a Sicoob Credicitrus possibilita que 

mais riqueza permaneça nas suas regiões de origem.

Dessa forma, a Cooperativa é, ao mesmo tempo, provedora de crédito em condições mais vantajosas, geradora e 

distribuidora de riqueza entre seus associados e agente de desenvolvimento, pois os recursos não desembolsados pelos 

cooperados em suas operações financeiras são dirigidos para outras finalidades, transformando-se em compras, 

contratação de serviços e investimentos. Além dessas vantagens gerais, a Sicoob Credicitrus oferece aos seus associados 

e respectivos dependentes outros benefícios, como: o Viva Bem Plus e o Viva Bem Feliz.

VIVA BEM PLUS, FRUTO DA CAPITALIZAÇÃO

Este programa foi instituído em 2007 com o objetivo de proporcionar aos cooperados, a partir dos 65 anos de idade 

e com no mínimo 10 anos de filiação à Cooperativa, a possibilidade de resgatar parcialmente e em parcelas suas 

quotas de capital durante até 20 anos. Funciona como uma aposentadoria suplementar.

A criação desse benefício foi possível graças à capitalização da Sicoob Credicitrus. Todos os cooperados que vêm 

recebendo o Viva Bem Plus investiram em quotas de capital quando ingressaram na Cooperativa, fizeram 

posteriormente aportes adicionais voluntários e ainda incorporaram ao seu capital as sobras a que tinham direito. Além 

disso, concentraram suas operações financeiras na Cooperativa. Desse modo, cada um formou para seu futuro pessoal 

e familiar uma reserva financeira apreciável, que é corrigida anualmente, e ainda contribuiu para o fortalecimento da 

Sicoob Credicitrus. Os novos associados da Cooperativa vêm sendo estimulados a seguir esse exemplo.

Em 2016, usufruíam desse benefício 665 associados (em 2015, eram 471). O valor liberado aos cooperados, desde o 

lançamento do programa, é próximo a R$ 30 milhões, tendo alcançado mais de R$ 7 milhões somente em 2016. Os 

dados exatos estão na tabela a seguir:

COM COOPERADOS
COMPROMISSOS

ANO
ASSOCIADOS

BENEFICIADOS
VALOR

LIBERADO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

43

84

101

140

174

205

272

384

471

665

2.539

1.480.045,00

1.143.515,00

898.131,00

2.183.926,00

1.793.062,00

2.726.655,00

3.144.135,00

3.938.597,00

5.214.747,00

7.296.597,99

29.819.410,99

VIVA BEM FELIZ

É a remuneração anual do capital social realizada no 

último dia útil do ano. Corresponde ao adiantamento 

de parte das sobras que o cooperado teria direito de 

receber somente após a AGO de apresentação de 

contas do exercício, normalmente realizada ao final do 

primeiro trimestre do exercício seguinte. Esse 

adiantamento é regulamentado pela Lei Complementar 

130/2009, sendo remunerado sobre o capital social 

integralizado anualmente até a taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), 

limitada ao máximo de 12% ao ano. Em 30 de 

dezembro de 2016, por deliberação do Conselho de 

Administração da Cooperativa, foram distribuídos 

juros correspondentes a 72,60% da taxa anual da 

SELIC, representando aproximadamente 10,22% de 

remuneração sobre o saldo médio de cada 

cooperado integralizado na Cooperativa. Assim, o 

valor antecipado aos cooperados em dezembro foi 

de R$ 74.116.064,82, sendo 70% convertidos em 

novas quotas de capital, proporcionalmente aos 

respectivos saldos, e 30% distribuídos em espécie, 

mas também com a opção de serem convertidos em 

novas quotas.
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COMPROMISSOS COM COLABORADORES

A Sicoob Credicitrus encerrou 2016 com 795 colaboradores, sendo 755 funcionários, 31 estagiários e nove 

aprendizes, além de quatro diretores contratados. No ano, foram feitas 122 contratações, sendo 86 funcionários, 29 

estagiários e sete aprendizes. Considerando novas contratações e rescisões de contratos, o quadro da Cooperativa 

teve um acréscimo de 35 colaboradores.

PERFIL DA EQUIPE

A Cooperativa conta com uma equipe predominantemente jovem, com pequena diferença entre o número de 

homens e mulheres, e elevado nível de escolaridade.

COM COLABORADORES
COMPROMISSOS

ESTAGIÁRIOS

No início de 2016, o programa de estágios contava com 29 participantes remanescentes de 2015. No ano, foram 

admitidos 29, efetivados 11 e outros 16 tiveram seus contratos terminados. Ao final do ano, permaneciam no 

programa 31 estagiários.

APRENDIZES

O programa “Aprendiz Cooperativo”, lançado pela Sicoob Credicitrus em 2008 em parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP), teve continuidade em 2016 e resultou 

na efetivação de 11 aprendizes.

DESENVOLVIMENTO

CRESCER – em 2015, a área de RH lançou o Programa Crescer – Competências, Resultados, Compromisso e 

Reconhecimento, visando ao desenvolvimento de todos os integrantes da equipe profissional da Cooperativa. Inclui 

um Programa de Gestão de Desempenho e políticas de carreira e mobilidade, desenvolvimento e remuneração. 

No conjunto de ações da área, também tiveram destaque especial o MARCA, o Programa de Desenvolvimento de 

Lideranças, o MBA e ações de capacitação descritos sumariamente a seguir:

TEMPO DE CASA
SEXO

47%

53%

Feminino

Masculino

377

418

FAIXA
ETÁRIA

Até 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

Acima de 50 anos

5%37

35%281

42%331

11%89

7%57

34%273

40%316

17%135

6%45

3%26

Até 3 anos

4 a 8 anos

9 a 12 anos

13 a 16 anos

17 anos ou mais

Pós-graduação completa

Pós-graduação incompleta

Superior completo

Superior incompleto

Ensino médio

23%184

4%33

49%385

18%142

6%51

ESCOLARIDADE

• MARCA - é um Modelo de Atendimento com Resultados de Cooperativismo Atuante, tendo por objetivo 

padronizar o atendimento aos cooperados, proporcionando, assim, equipes preparadas e, consequentemente, 

com melhor performance. Em 2016, o projeto contou com a participação dos gerentes, um representante por 

posto de atendimento e profissionais da sede administrativa.

• MBA - o curso de MBA em Gestão Empresarial, criado para dotar de conhecimentos de alto nível os 

funcionários da Cooperativa, ingressou em sua quinta turma, com 40 participantes entre gestores da matriz, 

gerentes de PAs e assistentes de gerentes. A novidade em 2016 foi em relação à coordenação do curso, a 

cargo da Fundação Getúlio Vargas, escolhida por sua tradição na área de negócios e administração e seu 

enfoque (crédito). Sua realização ainda conta com o apoio do Sescoop/SP, que assumiu um terço dos custos 

envolvidos.

• Lideranças - teve início em 2015 e continuidade em 2016 o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, 

visando a tornar cada vez melhores as relações internas na Sicoob Credicitrus, com reflexos no atendimento 

aos cooperados. O programa é realizado por meio de palestras e aulas ministradas uma vez por mês por 

consultoria especializada e foi patrocinado integralmente pelo Sescoop/SP.

• Ações de Capacitação - em 2016, foram realizadas ações internas considerando os indicadores apresentados

no PGD – Programa de Gestão de Desempenho. Na linha de aprendizagem operacional, foram aplicados os 

temas: Seguros, Consórcios, Previdência, Nova Plataforma de Crédito, Cobrança e Recuperação de Crédito, 

Análise e Concessão de Crédito Pessoa Jurídica, Inteligência de Mercado e por fim Prevenção Contra Crimes 

de Lavagem, Ocultação de Bens, Direitos e Deveres. Além disso, representantes da Cooperativa participaram 

ativamente de eventos importantes, como, por exemplo: Congressos sobre Combate e Prevenção à Lavagem 

de Dinheiro, Gestão de Riscos e Cooperativismo de Crédito; além dos seminários HSM Expo 2016, HR Summit, 

E-Social 360°, dentre outras participações oportunas para aderência e multiplicação dos conceitos dentro da 

Cooperativa.

• Governança - 31 representantes da Cooperativa, incluindo membros do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e gestores, participaram do curso Melhores Práticas para Conselhos de 

Administração para Cooperativas, realizado em maio pelo Sicoob São Paulo e ministrado por professores 

ligados ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
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COMPROMISSOS COM COLABORADORES

BENEFÍCIOS

A Sicoob Credicitrus proporciona à sua equipe os seguintes benefícios:

• PLANO DE SAÚDE FAMILIAR - incluindo assistência médica e odontológica, é oferecido aos funcionários, 

estagiários e aprendizes e é extensivo aos seus dependentes legais.

• VACINA ANTIGRIPAL - anualmente, é promovida campanha de imunização dos funcionários, sem custo para estes.

• EXAMES PERIÓDICOS - é mantido programa regular de prevenção de doenças, por meio de exames periódicos. 

Em 2016, o programa beneficiou 100% dos funcionários.

• AUXÍLIO CRECHE/BABÁ - 100% dos funcionários que têm filhos com idade de até 83 meses (6 anos e 11 meses) 

recebem o auxílio.

• SEGURO DE VIDA EM GRUPO - oferecido a todos os funcionários.

• BOLSA AUXÍLIO - bolsa de estudos de 70%, oferecida a todos os funcionários para curso de primeira graduação 

(se enquadrado nas regras do benefício).

• COMPLEMENTO AUXÍLIO-DOENÇA - oferecido a todos os funcionários que se afastarem. É a diferença entre o 

auxílio pago pela previdência social e o salário fixo mensal.

• PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - fundo de previdência junto à SICOOB PREVI, no qual a Sicoob Credicitrus inicia 

com 30% da contribuição do participante (funcionário), limitado a 6% do valor do salário, podendo este percentual 

alcançar 100% considerando-se o tempo de contribuição.

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 objetivo não só a prevenção de 

acidentes, mas também de doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar as atividades da Cooperativa 

compatíveis com a preservação da vida e a promoção da saúde dos funcionários, estagiários e aprendizes.

Em 2016, além da divulgação em seu informativo de vários temas relacionados à saúde e à qualidade de vida dos 

funcionários, a CIPA promoveu a 8ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT 2016), com palestras 

abordando temas relacionados à qualidade de vida, à prevenção de acidentes e proteção da saúde no trabalho.
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COMPROMISSOS COM A COMUNIDADE

O Fundo de Investimento Social (FIS), criado em 2005, 

vem evoluindo continuamente ao longo dos anos. Os 

fundos da Sicoob Credicitrus e da Coopercitrus são 

geridos de forma conjunta, sob a denominação única 

de Ação Social Cooperada, com o objetivo de dar 

apoio financeiro a projetos de terceiros, 

primordialmente nas áreas de educação (básica, 

complementar, profissionalizante, artística, ambiental 

e cooperativista) e assistência social. Os alvos 

preferenciais são crianças e jovens vulneráveis e em 

situação de risco das áreas mais carentes das 

comunidades nas quais as cooperativas estão 

presentes, bem como idosos e pessoas com 

necessidades especiais.

Todos os cooperados da Sicoob Credicitrus são 

responsáveis pelo FIS, destinando-lhe anualmente, 

por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 

apresentação dos resultados, 1% das sobras 

colocadas à disposição dos associados. Por esse 

motivo, os recursos da Ação Social Cooperada são 

aplicados de forma muito criteriosa – e auditados de 

acordo com os mesmos critérios adotados para as 

demais contas da Cooperativa – visando a beneficiar 

instituições sociais com reconhecida utilidade pública.

Em 2016, 70 projetos foram aprovados e apoiados 

pela Sicoob Credicitrus, por meio da Ação Social 

Cooperada, com investimentos superiores a R$ 1,2 

milhão. Esses projetos foram enquadrados nas áreas 

socioeducativa, assistencial, educacional, cultural e de 

geração de renda.  Adicionalmente, 22 entidades 

sociais foram beneficiadas com doações ao longo do 

ano. As entidades apoiadas e seus respectivos 

projetos são apresentados em detalhes no site da 

Ação Social Cooperada (www.fundoasc.com.br), bem 

como na página do fundo no Facebook.

COM A COMUNIDADE
COMPROMISSOS

A tabela a seguir resume os apoios proporcionados pela Cooperativa em 2016.

INVESTIMENTOS SOCIAIS DA SICOOB CREDICITRUS 
POR INTERMÉDIO DA AÇÃO SOCIAL COOPERADA EM 2016

ASSISTENCIAL

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Aguaí, Altinópolis, Araçatuba, Barretos, Bebedouro, 

Cafelândia, Catanduva, Colina, Fernandópolis, Glicério,

Itajobi, Jales, José Bonifácio, Lençóis Paulista, Mogi Mirim, 

Monte Aprazível, Novo Horizonte, Pirangi, Santa Adélia, 

São José do Rio Preto, São Manuel e Taquaritinga, no

Estado de São Paulo. Araguari e Frutal, em Minas Gerais.

671.840,00

CATEGORIA (*) INVESTIMENTO (R$)

CESTA 
NATALINA

Aguaí, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Bebedouro, 

Birigui, Borborema, Catanduva, Colina, Fernandópolis, Garça,

Guaíra, Ibitinga, Itajobi, Itápolis, Jales, José Bonifácio, Lençóis 

Paulista, Limeira, Marília, Matão, Mirassol, Mogi Mirim, Monte Alto,

Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Nova Granada, Novo

Horizonte, Olímpia, Paraíso, Penápolis, Pereira Barreto, Pirangi, 

Pirassununga, Ribeirão Preto, Santa Adélia, Santa Fé do Sul, 

São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo, Tabatinga, Taiuva,

Taquaritinga, Urupês, Viradouro e Vista Alegre do Alto, no Estado

de São Paulo. Frutal, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.

324.140,00

CULTURAL Guaíra. 53.500,00

EDUCACIONAL

Álvaro de Carvalho, Bebedouro, Catanduva, Limeira, 

Mogi Mirim, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, 

no Estado de São Paulo. Frutal e São Francisco

de Sales, em Minas Gerais.

158.395,00

GERAÇÃO 
DE RENDA

SOCIAL

SOCIOEDUCATIVO

Barretos, Marília e São Manuel, no Estado de São Paulo.

Uberlândia, em Minas Gerais.
103.200,00

Barretos, Bebedouro, Ibitinga, Pitangueiras e Sertãozinho,

no Estado de São Paulo. Ituiutaba, em Minas Gerais.
15.000,00

Araraquara, Barretos, Bebedouro, Birigui, Borborema, 

Botucatu, Buritama, Fernandópolis, Garça, Itajobi, Mogi Mirim,

Monte Azul Paulista, Paraíso, Pirassununga, Ribeirão Preto 

e São Manuel, no Estado de São Paulo.

Frutal, em Minas Gerais.

279.640,00

TOTAL 56 MUNICÍPIOS BENEFICIADOS 1.605.715,00

(*) É importante observar que os projetos das áreas socioeducativa e cultural são também educacionais, o que dividiu a atuação da Ação Social Cooperada
em 2016 em dois grandes segmentos, educação e social/assistencial, cumprindo assim a finalidade do Fundo de Investimento Social. 

Outra missão da Ação Social Cooperada é 

proporcionar às instituições sociais que apoia, em 

especial às com menos recursos, acesso a 

conhecimento especializado para que: a) adotem e/ou 

aprimorem práticas de boa gestão e se profissionalizem 

cada vez mais e assim sejam mais sustentáveis; b) 

compartilhem ideias e soluções; e c) na medida do 

possível, atuem em rede, por meio de intercooperação, 

trocando serviços ou produtos. Nesse sentido, 

realizou em setembro de 2016, em Bebedouro, o 

Seminário de Sustentabilidade, contribuindo para 

que as entidades apoiadas fortaleçam suas estruturas 

e prestem serviços cada vez melhores às suas 

comunidades.

Show beneficente – A dupla Victor e Léo estrelou o 

concorrido espetáculo realizado em abril, em 

Bebedouro, dois dias após a AGO da Cooperativa, 

com a presença de mais de 2 mil espectadores, entre 

cooperados e membros da comunidade. A renda 

bruta do show, de R$ 736.500,00, foi destinada à 

Ação Social Cooperada.

 

Campanha – Contando com a adesão de grande 

número de cooperados, de praticamente todos os 

municípios nos quais a Cooperativa está instalada, foi 

realizada no final de 2016 a tradicional campanha de 

captação de recursos visando à doação de cestas de 

Natal a famílias de baixa renda, que somou R$ 324.140,00. 
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COM MEIO COOPERATIVISTA
COMPROMISSOS

COMPROMISSOS COM FORNECEDORES

Em 2016, a Sicoob Credicitrus contou com 8.402 empresas cadastradas como fornecedoras de equipamentos, 

mobiliário e materiais de uso diário. Por outro lado, manteve a política de terceirizar serviços especializados nas áreas 

em que a manutenção de estruturas próprias poderia significar desvio de suas atividades primordiais de atendimento 

ao cooperado. Nesse sentido, quatro empresas terceirizadas, por meio de 181 profissionais, prestam serviços diários 

de copa, limpeza, manutenção, portaria e segurança patrimonial. Adicionalmente, outras empresas prestam serviços 

de assessoria técnica nas áreas jurídica, auditoria, transporte de valores, consultoria em RH, publicidade e 

propaganda, comunicação, informática, segurança, arquitetura e engenharia. A prestação de serviços pelas empresas 

contratadas para essas atividades ocorre de forma indireta, não ocupando instalações da Cooperativa. Esta exige de 

todas essas empresas o estrito cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, por meio da apresentação, a cada 

três meses, de certidões negativas de débitos junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

COMPROMISSOS COM ÓRGÃOS DE GOVERNO

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 nas esferas municipal, 

estadual e federal, cujo valor, em 2016, foi de R$ 13,3 milhões.

A Sicoob Credicitrus tem participado regularmente das principais iniciativas comandadas pela Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB) e pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP) e seus órgãos 

complementares, como o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). Em 2016, as principais 

ações realizadas pela Cooperativa em parceria com o Sescoop/SP foram:

• Curso In Company de MBA em Gestão Empresarial: Crédito, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas. O 

Sescoop/SP colabora com o pagamento de um terço das mensalidades dos alunos (mais detalhes no capítulo 

“Compromissos com colaboradores”).

• Programa de Desenvolvimento de Lideranças, com participação dos Gerentes e dos Assistentes de Gerentes e de 

Supervisores da Sede Administrativa da Cooperativa. O Sescoop/SP patrocinou integralmente o programa (mais 

detalhes no capítulo “Compromissos com colaboradores”).

• Capacitação em Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens, Direitos e Valores, com participação da 

Diretoria Administrativa e dos Gerentes dos Postos de Atendimento da Cooperativa, com patrocínio parcial do 

Sescoop/SP.

• Participação da Diretoria Financeira no Quebec International Summit of Cooperatives 2016, realizado no Canadá, com 

patrocínio parcial do Sescoop/SP.

 

EVENTOS

A Cooperativa participou em 2016 de três eventos organizados pelas entidades de cúpula do cooperativismo paulista: o 

Dia C em Bebedouro, o Circuito Sescoop – Cinema na Praça, em Taiúva, e o Circuito Sescoop – Dia das Crianças, em 

Bebedouro, brevemente descritos a seguir:

Dia C – é uma iniciativa tradicional do Sescoop, em nível nacional, realizada na Semana Internacional do Cooperativismo. 

O evento celebra os projetos e as ações de responsabilidade social e solidariedade desenvolvidos durante o ano por 

cooperativas de todo o Brasil. A edição de 2016 teve como tema: “Ações que constroem e transformam vidas - 

#VemCooperar”, com o objetivo de difundir a ideia de que o trabalho em cooperação promove a união e a multiplicação 

do bem, sendo por isso essencial para a sustentabilidade e o desenvolvimento de toda a comunidade.  Em 2016, o Dia 

C foi realizado no dia 2 de julho, coincidindo com o Dia Internacional do Cooperativismo, com a participação das demais 

cooperativas sediadas no município de Bebedouro (Coopercitrus, Coperfam, Unimed, Uniodonto e Cooperesp). Teve 

como destaques o encerramento da campanha “Cooperação Contra a Dengue” (mais detalhes na página 11) e uma 

campanha de voluntariado, envolvendo os funcionários das cooperativas participantes, para arrecadação de alimentos e 

materiais de limpeza destinados às entidades bebedourenses que atendem idosos.

Circuito Sescoop – Cinema na Praça – com uma tela inflável gigante e equipamento de som e vídeo com qualidade 

digital, o Sescoop/SP tem condições de montar um cinema ao ar livre em praticamente qualquer lugar, em parceria com 

as cooperativas locais. Foi o que ocorreu em Taiúva, no dia 15 de setembro, onde foi montada uma “sala” ao ar livre, 

beneficiando principalmente crianças e jovens que nunca haviam entrado em um cinema. O evento foi organizado pela 

Sicoob Credicitrus em conjunto com as cooperativas Coopercitrus, Coperfam e Uniodonto e atraiu um público estimado 

em 350 espectadores.

Circuito Sescoop – Dias das Crianças – no dia 12 de outubro, a Sicoob Credicitrus e as demais cooperativas de 

Bebedouro montaram na cidade a Oficina de Monitoria Esportiva. Crianças de todas as idades participaram de 

brincadeiras, aulas de dança e ginástica, atividades circenses, mágica e escultura de bexigas, sob orientação e supervisão 

de instrutores ligados ao Sescoop/SP. O evento contou com um público de aproximadamente 10 mil pessoas.
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VALORES 2016 2015

DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRATIVO

Valor adicionado aos cooperados

Viva Bem Plus

Recursos de Crédito Rural

Resultado Social Econômico

Benefício de pesquisa e desenvolvimento

Educação cooperativista

Valor adicionado aos funcionários

Benefícios legais

Capacitação

Previdência Privada

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 especializados

Aluguéis

Valor adicionado à comunidade

Projetos assistenciais

Projetos de educação ambiental

Projetos de educação artístico-cultural

Projetos de educação básica e complementar

Projetos sociais - geração de renda

Projetos sociais - sócio educativos

Projetos sociais - social

Valor adicionado aos órgãos públicos

Federais

Estaduais/Municipais

INSS

ISSQN

PIS/COFINS

IRPJ/CSLL

TOTAL

1.700.497.099

7.296.597

906.460.522

781.563.936

540.000

4.636.045

20.135.587

13.810.472

1.620.791

1.263.292

3.441.033

63.518.258

21.240.055

4.896.636

3.146.405

5.474.461

2.663.302

2.869.495

151.087

11.481.853

3.196.457

8.398.509

1.605.715

671.840

0

53.500

158.395

103.200

279.640

339.140

13.356.931

4.984

349.169

11.804.692

262.671

752.324

183.092

1.799.113.590

1.980.258.105

5.214.747

1.386.647.342

583.983.734

360.000

4.052.282

16.705.745

11.687.388

952.922

853.237

3.212.198

45.834.886

8.682.665

4.420.557

2.635.661

4.174.183

2.766.199

2.203.081

141.798

10.006.365

3.714.941

7.089.436

1.312.091

380.950

157.216

192.679

223.883

357.363

0

0

12.533.208

613

281.140

10.113.926

363.986

599.064

1.174.479

2.056.644.036

1.460.181.265

3.938.597

928.183.703

523.908.541

484.845

3.665.579

14.335.333

10.388.385

356.170

723.992

2.866.787

44.180.996

8.285.469

5.193.122

3.245.834

4.252.047

3.071.655

1.651.807

157.963

9.085.405

3.059.599

6.178.096

1.826.690

438.326

57.747

300.570

307.489

722.558

0

0

10.850.277

17.450

275.572

8.707.932

432.037

527.112

890.173

1.531.374.561

2014

NAS ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL QUE DESENVOLVE, A SICOOB 

CREDICITRUS GERA UM VALOR ADICIONADO PARA CADA SEGMENTO 

DE PÚBLICO COM QUE SE RELACIONA. EM 2016, ESSE VALOR FOI DE 

R$ 1.799.113.590 CONFORME DEMONSTRA A TABELA A SEGUIR.



3736

BALANÇO PATRIMONIAL, NOTAS EXPLICATIVAS E PARECERES

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS - SICOOB CREDICITRUS
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
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ATIVO

20152016

Disponibilidades

Títulos e valores mobiliários

Relações interfinanceiras

Operações de crédito

Outros bens e valores a receber

Títulos e valores mobiliários

Aplicações interfinanceiras de liquidez

Operações de crédito

Depósitos judiciais

Outros bens e valores a receber

Investimentos

Imobilizado

Diferido

Intangível

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CIRCULANTE

PERMANENTE

Nota

3

4

5

6

7

8
9

10

11

4

6
17

7

TOTAL DO ATIVO

5.041.058

1.628.530.975

17.823.799

1.795.329.321

10.623.929

107.683.997

80.689.861

2.230.891

3.457.349.082

230.177.494

453.419

810.082.319

46.095.277

14.970.758

1.101.779.267

190.604.749

4.749.733.098

PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20152016

Depósitos à vista, a prazo e sob aviso

Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias

Obrigações por empréstimos e repasses

Obrigações por repasses interfinanceiros

Obrigações sociais e estatutárias

Obrigações fiscais e previdenciárias

Outras obrigações

Obrigações por repasses interfinanceiros

Obrigações por empréstimos e repasses

Provisão para contingências

Capital social 

Reserva legal 

Reserva especial de sobras 

Reserva de contigência 

Reserva especial de desenvolvimento 

Sobras à disposição da Assembleia Geral 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota

12

13

14.1

14.2

15

16

18

14.2

14.1

17

1.860.041.430

537.236.830

22.181.475

882.862.479

40.011.795

11.828.465

102.439.876

782.035.108

231.409.806

47.022.180

63.055.113

51.523.428

72.879.544

3.456.602.350

34.965.681

1.942.322

8.297.566

45.205.569

1.247.925.179

4.749.733.098

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

4.357.435

920.501.013

7.766.711

1.624.892.307

27.448.383

98.254.367

67.590.353

1.946.735

2.793.408

2.584.965.850

562.417.321

397.732

693.574.959

42.290.193

1.487.985

1.300.168.190

170.584.863

4.055.718.903

1.572.185.851

220.276.807

280.479.424

639.075.319

36.196.143

7.209.356

101.181.706

696.256.814

195.798.872

29.393.123

66.920.269

52.683.351

60.414.230

2.856.604.608

87.142.048

2.247.998

8.257.590

97.647.636

1.101.466.659

4.055.718.903

TOTAL DO PASSIVO 3.501.807.919 2.954.252.244



DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS

2015

Operações de crédito

Resultado de operações

com títulos e valores mobiliários

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

Operações de captação no mercado

Operações de repasses interfinanceiros

Operações de empréstimos e repasses

Provisões para perdas com operações de crédito

Ingressos de prestação de serviços

Dispêndios de pessoal, honorários da diretoria e dos 

conselhos de administração e fiscal

Dispêndios tributários

Outros dispêndios administrativos

Outros ingressos operacionais

Outros dispêndios operacionais

DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

RESULTADO BRUTO DA 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Nota

19

20

21

6.3

 346.953.513

 

 192.992.203 

 12.732 

 539.958.448 

 (172.374.309)

 (44.392.998)

 (14.244.273)

 (59.703.988)

 (290.715.568)

 10.437.513 

 (76.675.855)

 (1.244.802)

 (50.784.503)

 32.589.734

 (63.019.444)

 (148.697.357)

2016

 455.944.092 

228.360.029 

 55.687 

 8.286.969 

 (90.586.391)

 (1.369.148)

 (59.292.389)

 101.727.851

 (88.652.218)

 684.359.808 

 (227.035.842)

 (61.485.000)

 (18.278.599)

 (125.861.271)

 (432.660.712)

 (129.885.326)

 249.242.880 251.699.096

OUTROS INGRESSOS
(DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS

Resultado operacional

Resultado não operacional, líquido

SOBRAS ANTES DO IMPOSTO 
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Imposto de renda e contribuição 

social sobre atos não cooperativos 

SOBRAS DO EXERCÍCIO ANTES DA 
REVERSÃO DOS JUROS SOBRE O 
CAPITAL INTEGRALIZADO

 100.545.523  121.813.770 

 (271.500) (2.138.542)

 (1.174.479) (183.092)

 100.274.023 119.675.228

 99.099.544 119.492.136

Juros sobre o capital  45.103.543 74.116.065

SOBRAS DO EXERCÍCIO  144.203.086 193.608.201

18.2

23.2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2015

Ajustes  

   Depreciação e amortização     

   Resultado das baixas do ativo imobilizado     

   Integralização de capital com sobras e dividendos recebidos de investidas     

   Constituição de provisão para causas judiciais     

   Provisão para perdas com operações de crédito     

SOBRAS DO EXERCÍCIO  144.203.086 

 8.221.900

 (16.582)

 (7.743.387)

 4.465.612

 59.703.988

 208.834.617

2016

 193.608.201 

 8.078.684

 (4.431)

 (13.588.484)

 316.997

 125.861.271

 314.272.238

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    

   Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias    

   Obrigações por repasses interfinanceiros    

   Obrigações por empréstimos e repasses    

   Obrigações sociais e estatutárias    

   Outras obrigações    

 (412.805.644)

 6.008.050

 (55.687)

 (375.790.135)

 (3.805.084)

 287.855.579

 316.960.023

 191.610.793

 (258.603.626)

 3.815.652

 (5.584.951)

 (401.525.209)

 (13.047.330)

 (397.732)

 (171.556.311)

 (3.614.829)

 264.170.909

 88.533.299

 (26.330.454)

 94.937.923

 14.797.488

 (18.420.286)

CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES  36.382.084 63.877.208

Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.174.479) (183.092)

CAIXA LÍQUIDO GERADO
PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   

 35.207.606 63.694.116

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aporte de capital em investimentos      

Recebimento pelas vendas de bens do ativo imobilizado      

Recebimento de sobras distribuídas      

Aquisições de ativo imobilizado      

Aquisições de ativo intangível      

 (4.353.930)

 4.528.996

 8.532.785

 (21.477.863)

 (1.715.642)

 (3.548.923)

 836.243

 (6.163.116)

 (2.391.624)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (11.267.420) (14.485.654)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Admissões (retiradas) de cooperados, líquidas

Integralização de capital 

Sobras distribuídas

 (3.730.636)

 6.254.040

 (38.324.787)

 (13.142.601)

 (24.905.576)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  (38.048.177) (35.801.383)

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDO  (14.107.991) 13.407.079 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (NOTA 3)

 31.745.122 17.637.131

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
NO FINAL DO EXERCÍCIO (NOTA 3)

 17.637.131 31.044.210
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 1° de janeiro de 2015

Destinação das sobras de 2014 (Nota 18.3)

Distribuição de Sobras em espécie

Capitalização de reserva especial de desenvolvimento

Capitalização de reserva especial de sobras

Reversão de Sobras Capitalizadas

Admissões e retiradas de cooperados, líquidas

Capitalização de reserva  

Sobras do Exercício

Proposta para destinações estatutárias e legais  (Nota 18.2)

   Juros sobre o capital

   Reserva legal (30%)

   FATES (7%)

   FATES - lucro de operações com não associados

   FIS (1%)

Em 31 de dezembro de 2015

654.771.322

4.552.925

23.502.702

18.170.291

(101.311)

(13.072.031)

8.432.916

166.464.868

101.311

29.232.693

Capital social Reserva legal
Reserva especial

de sobras
Reserva de

contingência
Sobras à disposição
da Assembleia Geral  Total 

Reserva especial de
desenvolvimento

Destinação das sobras de 2015 (Nota 18.3)

Capitalização de reserva especial 

de desenvolvimento (Nota 18.3)

Reversão de Sobras Capitalizadas

Integralização de capital   

Admissões e retiradas de cooperados, líquidas

Capitalização de reservas   

Sobras do Exercício   

Proposta para destinações estatutárias e legais (Nota 18.2)   

   Juros sobre o capital

   Reserva legal (30%)  

   FATES (7%)  

   FATES - lucro de operações com não associados  

   FIS (1%)

 17.014.042

 17.373.221

 (346.640)

 6.254.040

 (3.730.636)

 49.214.267

 346.640 

 35.264.294 

Em 31 de dezembro de 2016 782.035.108 231.409.806 47.022.180 63.055.113 51.523.428 72.879.544 1.247.925.179
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18.170.291

(18.170.291)

29.393.123

64.896.171

10.527.584

(8.503.486)

84.082.789

(31.399.438)

 

16.378.932

(15.080.509)

(1.298.422)

144.203.086

(45.103.543)

(29.232.693)

(6.820.961)

(1.657.237)

(974.423)

1.004.764.373

(1.298.422)

(7.896.736)

(13.072.031)

(70.570)

144.203.086

(15.710.420)

(6.820.961)

(1.657.237)

(974.423)

696.256.814 195.798.872 29.393.123 66.920.269 52.683.351 60.414.230 1.101.466.659

 (29.393.123)

 47.022.180 

 10.327.697 

 (14.192.853)

 21.841.589 

 (17.373.221)

 (5.628.291)

 (60.414.230)

 193.608.201 

 (74.116.065)

 (35.264.294)

 (8.228.335)

 (1.944.487)

 (1.175.476)

 (11.230.902)

 6.254.040 

 (3.730.636)

 193.608.201 

 (27.093.885)

 (8.228.335)

 (1.944.487)

 (1.175.476)



  

1 - Contexto operacional

A Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus ("Sicoob Credicitrus") é uma cooperativa de 

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

setembro de 1983, filiada à Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO 

(Nota 23), acionista do Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB e componente do SICOOB – Sistema 

de Cooperativas de Crédito do Brasil.

A Sicoob Credicitrus tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo, entre outras 

finalidades, proporcionar assistência financeira aos cooperados.

A Sicoob Credicitrus possui Postos de Atendimento - PAs nas seguintes localidades: (i) Estado de São Paulo 

- Aguaí, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Bebedouro, Birigui, Borborema, Catanduva, Colina, 

Fernandópolis, Garça, Guaíra, Ibitinga, Itajobi, Itápolis, Jales, José Bonifácio, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, 

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

Horizonte, Olímpia, Paraíso, Penápolis, Pereira Barreto, Pirangi, Pirassununga, Pitangueiras, Ribeirão Preto, 

Santa Adélia, 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, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Anhembi, Arandu, 

Araras, Arco-Íris, Areiópolis, Ariranha, Auriflama, Avaí, Avanhandava, Avaré, Balbinos, Barbosa, Bilac, Bofete, 

Borebi, Botucatu, Braúna, Brejo Alegre, Cabrália Paulista, Cafelândia, Cajobi, Campos Novos Paulista, 

Cândido Rodrigues, Catiguá, Cerqueira César, Coroados, Duartina, Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do 

Turvo, Fernando Prestes, Fernão, Gália, Gavião Peixoto, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guaraci, 

Guarantã, Iaras, Ibirá, Igaraçu do Tietê, Ilha Solteira, Irapuã, Itaí, Itapura, Itatinga, Júlio Mesquita, 

Lucianópolis, Lupércio, Macatuba, Marapoama, Mogi Guaçu, Nova Europa, Novais, Ocauçu, Orlândia, 

Ourinhos, Palmares Paulista, Paranapanema, Pardinho, Paulistânia, Pindorama, Pirajuí, Piratininga, Pompeia, 

Pongaí, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis, Ribeirão do Sul, Rubiácea, Sabino, Sales, Santa Cruz do Rio 

Pardo, Santo Antônio do Aracanguá, São Pedro do Turvo, Suzanápolis, Tabapuã, Taiaçu, Taquaral, 

Taquarituba, Terra Roxa, Ubirajara, Uchoa, Uru, Vera Cruz e Votuporanga.

Em 25 de novembro de 2015, a Sicoob Credicitrus alterou sua denominação social, de Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão Credicitrus – Sicoob Credicitrus para Cooperativa de Crédito Credicitrus – 

Sicoob Credicitrus, contudo não houve alteração quanto ao perfil dos cooperados que podem associar-se 

à Cooperativa.

2 - Apresentação das demonstrações financeiras  
e principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 

definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo 

disposição em contrário.

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 - BACEN, considerando as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas, a Lei 

do cooperativismo nº 5.764/71, com alterações da Lei Complementar nº 130/2009 e normas e instruções 

do Banco Central do Brasil - BACEN, apresentadas conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional - COSIF, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 

financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 

gestão. Tais demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração em 21 de fevereiro de 2017. 

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 

também o exercício de julgamento por parte da administração da Cooperativa no processo de aplicação 

das práticas contábeis. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, estimativas 

referentes à seleção das vidas-úteis do ativo imobilizado, provisão para perdas nas operações de crédito, 

provisão para contingências e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em 

relação às estimativas.

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

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de 

alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de valor.

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 

conjunto de critérios para registro e avaliação da carteira de títulos, não se aplica às cooperativas de 

crédito.

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 a partir de 60 dias.

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

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

consideração a análise das operações em aberto, as garantias existentes, a capacidade de pagamento e 

liquidez do tomador do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, contemplando 

todos os aspectos determinados na Resolução CMN nº 2.682, que determina a classificação das 

operações por nível de risco.

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS - SICOOB CREDICITRUS

4544

BALANÇO PATRIMONIAL, NOTAS EXPLICATIVAS E PARECERES

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016. EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.



  

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 

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

andamento são registradas pelos custos já incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de 

acordo com as taxas divulgadas na Nota 9.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor 

contábil e são registrados em “Receitas (despesas) 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 10 a 20 anos.

Conforme determinado pela Resolução CMN n° 3.617/08, devem ser registrados no ativo diferido, 

exclusivamente, os gastos que contribuirão para o aumento do resultado de mais de um exercício social. Os 

saldos existentes em setembro de 2008 foram mantidos até a sua efetiva realização.

2.2.7 - Intangível

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

intangível e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada.

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 

indicarem que o valor contábil não pode ser recuperável.

2.2.9 - Depósitos e captações no mercado

 

Os recursos provenientes de depósitos (à vista, a prazo e sob aviso) e letras de crédito do agronegócio estão 

demonstrados pelo valor captado, incluindo as atualizações incorridas, pro rata dia.

2.2.10 - Obrigações por empréstimos e repasses e por repasses interfinanceiros

As obrigações por empréstimos e repasses e por repasses interfinanceiros são reconhecidas inicialmente 

no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e repasses e 

os repasses interfinanceiros tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de 

encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis").

2.2.11 - 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 

contingências, 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 

cooperativa, os mesmos são apresentados como dedução do valor do passivo correspondente.

2.2.12 - Demais ativos e passivos circulante e não circulante

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

rendimentos e as variações monetárias auferidos.

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

dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

2.2.13 - Apuração das sobras

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

competência.

2.2.14 - 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 - 17%. O resultado apurado em 

operações realizadas com cooperados é isento de tributação.

3 - Caixa e equivalentes de caixa

Disponibilidades

Relações interdependências

Relações interfinanceiras

2016

 5.041.058 

 8.179.353 

 17.823.799  

 31.044.210 

2015

 4.357.435

 5.512.984

 7.766.711

 17.637.131

Adicionalmente às disponibilidades, as relações interdependências e as relações interfinanceiras são 

classificadas como caixa e equivalentes de caixa, para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de 

caixa, quando atendidas as determinações da Resolução CMN nº 3.604 (Nota 2.2.1).
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4 - Títulos e valores mobiliários

Títulos de renda fixa  1.858.708.469

 (1.628.530.975)

 230.177.494 

 

Ativo circulante   

Realizável a longo prazo   

2016 2015

Os títulos de renda fixa referem-se, substancialmente, a aplicações em Certificado de Depósito Interbancário – 

CDI no SICOOB SÃO PAULO (Nota 23), com remuneração de, aproximadamente, 100% do CDI. 

Em 31 de dezembro de 2016, os títulos e valores mobiliários classificados como “Realizável a longo prazo” têm 

sua realização prevista, como segue:

 

2016 2015

2017

2018

2019

2020

2021 a 2027

2028 a 2029

562.417.321

5 - Relações interfinanceiras

Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira do SICOOB SÃO PAULO, conforme determinado 

no artigo 24º da Resolução CMN nº 4.434/15, com remuneração de, aproximadamente, 100% do CDI – 

Certificado de Depósito Interbancário e liquidez imediata, os quais resultaram, no exercício de 2016, em 

ingressos de depósitos intercooperativos no montante de R$ 2.054.564 (2015 - R$ 2.089.384), registrados em 

contrapartida de “Outros ingressos operacionais” (Nota 20).

6 - Operações de crédito
6.1 - Composição da carteira por modalidade

2016 2015

 
 2.605.411.640

 (1.795.329.321)     

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

Ativo circulante

Realizável a longo prazo  810.082.319  693.574.959

6.2 - Composição das operações de crédito de longo prazo, por ano de vencimento

2017

2018

2019

2020

2021 a 2030

810.082.319 693.574.959

2016 2015

 

6.3 - Movimentação da provisão para perdas com operações de crédito

 

Saldo inicial

(-) Créditos baixados para prejuízo

Provisão constituída no semestre

(-) Reversão da provisão

 80.693.227

 (119.364.801)

 125.861.918

 (647)

Saldo final  87.189.697          80.693.227

2016 2015

6.4 - Recuperação de créditos anteriormente baixados

A recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para perdas montou em R$ 78.093.672 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (2015 – R$ 15.534.042), e foi registrada em contrapartida de 

“Outros ingressos operacionais” (Nota 20), no resultado.

6.5 - Operações de crédito renegociadas

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo das operações de crédito renegociadas totaliza R$ 259.152.685 (2015 

- R$ 179.223.141) e estão classificadas de acordo com a Resolução CMN nº 2.682.

6.6 - Composição da carteira por risco e situação de vencimento

 

Nível
de risco Provisão Vencidas A vencer Total

AA 1.026.058

5.684.060

8.710.427

9.067.811

8.270.173

5.719.862

2.068.185

3.411.394

10.866.670

A

B

C

D

E

F

G

H

0%

0,5%

1%

3%

10%

30%

50%

70%

100%

 

54.824.640

 (17.219.273)
Provisão para perdas
com operações de crédito

 Total 37.605.367 2.567.806.274 2.605.411.640 14.725.000 2.303.742.267 2.318.467.267

2016

Vencidas A vencer Total

 

2015

5.802.049

2.185.370

107.781.249

114.408.826

230.177.494

137.048.953

3.605.538

637.106

4.178.643

94.543.957

322.403.124

 2.498.442

 89.114.375

 732.988.028

 89.296.239

 816.761.956

 961.942.297

 (87.189.697)

 3.329.078

 104.239.368

 618.576.625

 78.493.998

 582.594.457

 1.011.926.966

 (80.693.227)

311.008.149

286.465.094

147.497.580

65.111.496

339.024.140

194.805.431

108.085.190

43.880.721

7.779.478

118.724.495

1.785.175.603

461.593.417

164.550.854

46.468.076

13.474.101

5.642.369

7.219.751

34.928.031

119.750.553

1.790.859.663

470.303.844

173.618.665

54.738.249

19.193.963

7.710.554

10.631.145

45.794.701

833.528

5.175.652

2.274.570

2.034.936

1.055.330

2.305.260

2.732.568

1.954.073

13.796.141

117.696.938

1.808.881.049

258.121.569

103.755.185

20.075.544

10.443.263

7.492.945

3.003.534

37.528.409

118.530.466

1.814.056.701

260.396.139

105.790.121

21.130.874

12.748.523

10.225.513

4.957.607

51.324.550
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 1.482.918.334

 (920.501.013)

 562.417.321

 2.318.467.267

 (1.624.892.307)

 65.797.582

 (44.808.343)

 72.989.750

 (13.285.763)

2.637.776.697

 (69.970.423)

2.692.601.337

 (87.189.697)

32.162.058

 (17.437.058)

2.366.998.436

 (63.256.169)

2.399.160.494

 (80.693.227)



7 - Outros valores e bens a receber
2016 2015

Relações Interdependências (i)

Rendas a receber

Despesas antecipadas

Bens não de uso próprio (ii) 

Avais e Fianças

Diversos

8.179.353

127.164

39.134

15.931.667

178.131

1.139.238

5.512.984

27.050

105.388

22.520.223

162.779

607.944

 25.594.687  28.936.368

Ativo circulante  (10.623.929)  (27.448.383)

Realizável a longo prazo  14.970.758  1.487.986

8 - Investimentos

Cooperativa Central de Crédito do Estado

de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO 60.768.374

46.860.838

24.014

30.771

Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB

Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais

Outros

107.683.997 98.254.367

2016 2015

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Sicoob Credicitrus efetuou aporte de capital no montante 

de R$ 1.045.097 (2015 - R$ 1.045.098 e R$ 4.398.865, de aporte de capital e integralização de sobras, respec-

tivamente) no SICOOB SÃO PAULO e aporte de capital e integralização de sobras no BANCOOB no montante 

de R$ 3.308.833 e R$ 5.055.699, respectivamente (2015 - R$ 2.499.380 e R$ 3.344.522, de aporte de capital 

e integralização de sobras, respectivamente). 

Adicionalmente, sobras foram distribuídas no montante de R$ 8.532.785 (Nota 20) pelo SICOOB SÃO PAULO, 

integralmente recebidas em conta corrente. Os dividendos recebidos do BANCOOB foram de R$ 5.055.699 

(Nota 20), integralmente integralizados como capital.

 

Terrenos

Edificações

Instalações

Móveis, utensílios, equipamentos

e sistemas de comunicação

Equipamentos de

processamento de dados

Imobilizações em andamento

Veículos

2.386.718

51.053.866

27.903.225

23.533.821

20.129.370

1.413.720

679.056

4

10

10

20

10

127.099.776 46.409.915 80.689.861 67.590.353

2016 2015 %

Taxas anuais
de depreciação

Depreciação
acumuladaCusto Líquido Líquido

9 - Imobilizado

10 - Diferido

 

Benfeitorias em imóveis

de terceiros 188.682 188.682 1.946.735 10 a 20

2016 2015 %

Taxas anuais
de amortização

Amortização
acumuladaCusto Líquido Líquido

As adições em benfeitorias em imóveis de terceiros, referentes a instalações e reformas de PAs, foram 

registradas no ativo diferido até 31 de dezembro de 2014. A partir de 2015, de acordo com orientação do 

Banco Central do Brasil, a Cooperativa passa a registrar tais gastos no ativo imobilizado, na rubrica 

“Instalações”. 

11 - Intangível

 

Softwares 12.955.719 10.724.828 2.230.891 2.793.408 5 a 20

2016 2015 %

Taxas anuais
de amortização

Amortização
acumuladaCusto Líquido Líquido

2016 2015

 

Depósitos à vista 388.905.721

23.989.862

1.447.145.847

339.513.413

26.985.403

1.205.687.035

Depósitos sob aviso

Depósitos a prazo

1.860.041.430 1.572.185.851

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$ 250.000 por CPF ou CNPJ, pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo 

de Crédito (FGCoop), que é uma reserva financeira constituída pelas cooperativas de crédito, regida pelo 

Banco Central do Brasil conforme determinação da Resolução CMN nº 4.284/13. O FGCoop, conforme 

determinado pela Resolução CMN supracitada, passa a ser classificada como “Dispêndios de captação no 

mercado”.

13 - Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias 

Referem-se a Letras de Crédito do Agronegócio – LCA emitidas pela Sicoob Credicitrus, com garantia em 

direitos creditórios do agronegócio, são remunerados por encargos financeiros calculados com base em 

um percentual do CDI - Certificado de Depósitos Interbancários.

(i) As relações interdependências referem-se aos numerários em trânsito mantidos em empresa transportadora de valores.

(ii) Referem-se a imóveis obtidos pela Sicoob Credicitrus para liquidação de operações de créditos de cooperados inadimplentes, 

sendo que tais imóveis serão vendidos pela Cooperativa.
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59.723.277

38.496.306

24.014

10.770

7.183.720

13.970.779

12.359.086

12.574.844

321.486

2.386.718

43.870.146

13.932.446

11.174.735

7.554.526

1.413.720

357.570

2.386.718

36.228.622

11.236.654

10.012.290

5.463.106

1.905.614

357.349



14 - Obrigações por empréstimos e repasses e por repasses interfinanceiros
14.1 - Obrigações por empréstimos e repasses

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

 

Securitização Juros anuais de 3% 1.942.322 2.247.998

Custeio agrícola Juros anuais de 6,50% a 8,75% 22.181.475 280.479.424

24.123.797 282.727.422

 (22.181.475)  (280.479.424)Passivo circulante

Não circulante - Exigível a longo prazo 1.942.322 2.247.998

Os montantes em longo prazo referem-se à modalidade "Securitização" e possuem vencimento em 2025.

76.782.895
3.629.528
2.555.110
4.174.514

2017
2018
2019
2020

23.673.982
7.947.147

3.344.552
 
 

34.965.681 87.142.048

2016 2015

2015

15 - Obrigações sociais e estatutárias

FATES - Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social (i)
12.391.910

2.094.144

7.289.510

18.236.231

FIS - Fundo de Investimento Social (ii)

Gratificações e participações a pagar

Cotas de capital a pagar

40.011.795 36.196.143

2016

(i) O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares 

e empregados da cooperativa e é constituído por 7% das sobras líquidas do exercício e pelo resultado de 

operações com não cooperados (Nota 18.2).

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

relativas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável (Nota 18.2).

 

 

16 - Outras obrigações

Ordens de pagamento (i)
Contas a pagar com correspondente interfinanceiro
Fornecedores de imobilizado e intangível (softwares)
Provisões de férias
Cheques depositados
Outros

2016 2015

102.439.876 101.181.706
 

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

administrativa, a Cooperativa, considerando a natureza, a complexidade dos assuntos envolvidos e a avaliação 

de seus assessores jurídicos, mantém provisão para contingências tributárias, 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 correspondentes 

depósitos judiciais, relacionados às contingências:

Contingências trabalhistas (Nota 21)  
Contingências cíveis (Nota 21)  
Contingências tributárias  
(-) Depósitos judiciais sobre processos tributários  

 
3.980.119
70.351.911

 (66.034.464)

229.495
3.980.119

 70.082.440
 (66.034.464)

 8.297.566 8.257.590

2016 2015

 

90.749.295
1.922.906

1.101.952
5.879.091

609.018
2.177.614

89.410.229
1.643.262
1.765.495
5.101.769

2.097.749
1.163.202

(i) Em 22 de janeiro de 2015, a Sicoob Confederação emitiu a CCI 034/2015, alterando o procedimento para 

registro contábil dos cheques administrativos pela Sicoob Credicitrus. Foi determinado que, a partir de 30 de 

janeiro de 2015, os cheques administrativos emitidos contra a própria caixa, para liquidação de obrigações da 

própria cooperativa, permanecerão registrados na rubrica “Cheques administrativos”. Quaisquer transferências 

de recursos por conta própria ou de terceiros, divergentes da finalidade mencionada anteriormente, será 

registrada na rubrica “Ordens de pagamento”.

 

14.2 - Obrigações por repasses interfinanceiros

Em 18 de setembro de 2015, a Sicoob Confederação emitiu a CCI 311/2015, alterando o procedimento para 

registro contábil das operações de repasses junto ao Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB. Foi 

determinado que, a partir de tal data, os montantes provenientes de crédito rural, com recursos captados no 

BANCOOB passam a ser registrados na rubrica “Obrigações por repasses interfinanceiros”. 

17 - Provisões para contingências

Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
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11.001.357

1.712.603

6.178.284

17.303.899

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

Custeio agrícola Juros anuais de 4,5% a 8,75% 916.407.489 644.190.996

Poupança rural Juros anuais de 5,5% a 8,75% 1.420.671 82.026.371

917.828.160 726.217.367

Passivo circulante (882.862.479) (639.075.319)

Não circulante
Exigível a longo prazo 34.965.681 87.142.048

2016 2015Modalidade Encargos financeiros incidentes

2016 2015Modalidade Encargos financeiros incidentes



 

  

 

(i) A Cooperativa questiona judicialmente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente 
sobre os rendimentos de aplicações financeiras auferidos por seus cooperados nas operações realizadas 
com a cooperativa. Consequentemente, vem registrando as correspondentes obrigações, as quais estão 
sendo apresentadas líquidas dos valores que foram integralmente depositados em juízo, que em 31 de 
dezembro de 2016 totalizam R$ 56.360.796 (2015 - R$ 56.360.796).

No primeiro semestre de 2011, a Cooperativa foi notificada pela Secretaria da Receita Federal - SRF da 
execução 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 realizados 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, cuja provisão para esse risco foi estimada em, aproximadamente, 
R$ 3.888.744. No exercício de 2012, a Cooperativa obteve decisão favorável em primeira instância para este 
processo, no entanto, a União recorreu desta decisão.
 
Adicionalmente, a Cooperativa efetuou depósito judicial no montante do auto de infração, cujo valor 
atualizado monta em R$ 46.095.277 (2015 - R$ 42.290.193), 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 
cooperativa de crédito constitui ato cooperativo, não caracterizando base imponível para tributação, não 
apura o IRPJ e a CSLL sobre rendimentos das aplicações financeiras que a Cooperativa mantém em 
sociedades não cooperativas. Não obstante, a Cooperativa foi autuada no que se refere a essa tese para 
o período de 1999 a 2002. No exercício de 2012, a Cooperativa obteve decisão favorável, transitada em 
julgado e sem a possibilidade de recurso, para a referida autuação e reverteu a provisão de contingência 
tributária até então constituída, no montante de R$ 7.300.000. 

Adicionalmente, em agosto de 2010, a Cooperativa sofreu nova autuação, para os exercícios de 2006 e de 
2007, no montante atualizado de, aproximadamente, R$ 49.268.967. 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 18.2).

(c) No primeiro semestre de 2014, sem qualquer precedente, a Cooperativa foi autuada pela Secretaria da 
Receita Federal – SRF sobre a não retenção de IRRF, pertinente a distribuição de sobras dos exercícios de 
2010 e 2011, no valor de R$ 11.977.850. A administração da Cooperativa entende que não deveria ocorrer a 
tributação sobre as sobras distribuídas e classifica essa tese como de possível êxito, ratificada pelo 
entendimento de seus assessores jurídicos externos. Dessa forma, não efetuou provisões para eventuais 

perdas relacionadas a esta autuação, com a segurança de que os recursos financeiros necessários para a 
liquidação dessa demanda, em caso de desfecho desfavorável, estariam garantidos pela Reserva de 
contingência (Nota 18.2).

18 - Patrimônio líquido
18.1 - Capital Social

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

18.2 - Destinações estatutárias e legais

De acordo com o artigo nº 88 do estatuto social da cooperativa e com a Lei nº 5.764/71, quando do 
encerramento do exercício social, a sobra líquida terá a seguinte destinação:

 
193.608.201

(74.116.065) 
(35.264.294)

(8.228.335) 

 
(1.944.487)

 

(1.175.476)

 

Sobras do exercício, base de cálculo das destinações

Destinações estatutárias

Juros sobre o capital

Reserva legal

FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

FATES - lucro de operações realizadas com não cooperados

FIS - Fundo de Investimento Social e Cultural

Sobras à disposição da Assembleia Geral 72.879.544

    

60.414.230

 

2016 2015

• Juros sobre o capital integralizado remunerado anualmente até a 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;

• 30% para a Reserva legal, cuja finalidade é reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas 
atividades;

• 7% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, destinado a atividades 
educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa;

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

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.
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144.203.086

(45.103.543) 
(29.232.693)

(6.820.961) 
(1.657.237)

(974.423)



Em reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2016, foi proposta a distribuição 

de juros de 72,60% sobre a taxa anual da Selic, o que representa aproximadamente uma remuneração ao 

cooperado de 10,22% sobre o seu saldo médio integralizado na Cooperativa, no montante de R$ 74.116.065 

(R$ 67.765.701, líquido do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF), dos quais R$ 20.743.521, líquido do IRRF, 

contabilizados em contrapartida de "Depósitos à vista, a prazo e sob aviso", serão distribuídos em espécie, 

R$ 47.022.180, líquido do IRRF, serão capitalizados "ad referendum" da aprovação da Assembleia 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 17 de dezembro de 2015, foi proposta a distribuição 

de juros de 52,61% sobre a taxa anual da Selic, o que representa aproximadamente uma remuneração ao 

cooperado de 6,78% sobre o seu saldo médio integralizado na Cooperativa, no montante de R$ 45.103.543 

(R$ 42.547.848, líquido do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF), dos quais R$ 12.444.267, líquido do 

IRRF, contabilizados em contrapartida de "Depósitos à vista, a prazo e sob aviso", serão distribuídos em 

espécie, R$ 710.458 líquido do IRRF serão destinados a Cotas de Capital a Devolver e R$ 29.393.123, líquido 

do IRRF, serão capitalizados "ad referendum" da aprovação da Assembleia 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.

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

integralizado foram registrados no resultado do exercício, como Outros dispêndios operacionais, e 

ajustados ao final da demonstração de sobras para ser reapresentado como destinação das sobras do 

exercício, na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Em Assembleia Geral Ordinária de 24 de março de 2004 foi aprovada a criação da Reserva de contingência, 

destinada a assegurar a existência de recursos financeiros necessários para a liquidação de determinadas 

questões de natureza tributária, em caso de eventual desfecho desfavorável (Notas 17 (b) e 17 (c)) 

anualmente atualizados.

18.3 - Aprovação das destinações

As destinações estatutárias e legais e a destinação das sobras dos exercícios sociais de 2015 e de 2014 

foram aprovadas nas Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em 06 de abril de 2016 e 25 de março de 

2015, respectivamente.

Adicionalmente, em Assembleia Geral Extraordinária de 23 de novembro de 2016, foi aprovada a 

destinação da Reserva especial de Desenvolvimento no montante de R$ 17.373.221 para (i) os associados 

ativos até aquela data e capitalizado 100% em sua conta capital.

19 - Outros dispêndios administrativos

 

Serviços do sistema financeiro 

Despesas de comunicação 

Despesas de manutenção e conservação de bens

Aluguéis 

Serviços técnicos contratados 

Vigilância e segurança 

Propaganda, publicidade, promoções e relações públicas 

Processamento de dados 

Serviços de terceiros 

Despesas com transportes e viagens 

Outros 

 (9.961.024)

 (5.394.694)

 (2.119.002)

 (8.398.509)

 (2.474.315)

 (6.390.383)

 (5.462.224)

 (5.474.461)

 (5.091.470)

 (2.871.392)

 (5.654.915)

 (59.292.389)  (50.784.503)

 (7.284.417)

 (4.696.246)

 (1.894.139)

 (7.089.436)

 (3.082.380)

 (5.716.739)

 (4.944.959)

 (4.174.183)

 (4.289.626)

 (2.262.447)

 (5.349.931)

2016 2015

20 - Outros ingressos operacionais

Ingressos de depósitos intercooperativos (Nota 5) 

Recuperação de créditos baixados com prejuízo (Nota 6.4) 

Dividendos e sobras recebidas (Nota 8) 

Atualização monetária de depósitos judiciais 

Outros 

2016 2015

101.727.851 32.589.734

2.054.564

78.093.672

13.588.484

3.846.010

4.145.121

2.089.384

15.534.042

10.960.532

3.614.830

390.946
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21 - Outros dispêndios operacionais

Juros sobre o capital integralizado (Nota 18.2) 

Depreciação e amortização 

Descontos concedidos 

Constitução de provisão para contingências 

trabalhistas e cíveis (i) 

Atualização monetária de contingências tributárias  

Outros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (63.019.444)

2016 2015

 (74.116.065)

 (9.926.392)

 (2.807.137)

 (47.527)

 (269.470)

 (1.485.627)

 (45.103.543)

 (8.988.359)

 (3.817.554)

 (4.209.614)

 (255.997)

 (644.378)

 (88.652.218)



 
    

  

23.1 - Atribuições estatutárias

O SICOOB SÃO PAULO 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 consecução de seus objetivos.

(i) Principais saldos

Ativo circulante

Títulos e valores mobiliários (Nota 4) 1.628.530.975 920.501.013

Relações interfinanceiras (Nota 5) 17.823.799

Ativo realizável a longo prazo

Títulos e valores mobliários (Nota 4) 230.177.494 562.417.321

Ativo permanente

Investimentos (Nota 8) 60.768.374

(ii) Principais operações

Ingresso de depósitos intercooperativos (Nota 20) 2.054.564

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 228.360.029

2016 2015

As operações são realizadas em condições normais de mercado.

A cooperativa responde solidariamente pelas obrigações contraídas pela Cooperativa Central de Crédito do 

Estado de São Paulo perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes do capital que subscrever, 

proporcionalmente à sua participação nessas operações.

As demonstrações financeiras da Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo, em 31 de dezembro 

de 2016, foram auditadas pelos auditores independentes da PwC, que emitiram relatório datado de 13 de 

fevereiro de 2016, sem ressalvas. 

24 - Instrumentos financeiros

A cooperativa opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, títulos e 

valores mobiliários, relações interfinanceiras, operações de crédito, depósitos à vista, a prazo e sob aviso, 

empréstimos e repasses.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a cooperativa não realizou operações envolvendo 

instrumentos financeiros derivativos.

25 - Gerenciamento de riscos

25.1 - Risco operacional

As diretrizes para o gerenciamento do risco operacional encontram-se registradas na Política Institucional de 

Risco Operacional que foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração do Sicoob 

(i) A Sicoob Credicitrus constituiu, com base em seus assessores jurídicos, provisão para contingências com 

expectativa de perda provável (Nota 17(a)). A natureza das causas cíveis refere-se a processos judiciais de 

associados desligados da Cooperativa questionando a legalidade de contratos de operações de crédito 

liquidados.

22 - Partes relacionadas - Pessoal-chave da administração

22.1 - Remuneração do pessoal-chave da administração

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

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

exclusivamente aos honorários da diretoria, remuneração dos conselheiros e aos correspondentes encargos 

trabalhistas que, no exercício de 2016, totalizam R$ 6.373.672 (2015 - R$ 5.245.923), conforme deliberado nas 

assembleias de 06 de abril de 2016 e 02 de abril de 2014, respectivamente.

22.2 - Saldos e transações com o pessoal-chave da administração

23 - Cooperativa Central de Crédito do 
Estado de São Paulo – SICOOB SÃO PAULO

A Sicoob Credicitrus, em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à Cooperativa Central de Crédito 

do Estado de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO, que representa o grupo formado por suas afiliadas perante às 

autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.

2016 2015

Principais saldos

Ativo

Operações de crédito - circulante

Operações de crédito - Realizável a longo prazo

Passivo

Depósitos à vista e sob aviso

Patrimônio líquido

Capital social

Principais operações

Ingresso com operações de crédito

Dispêndio com captações

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

 3.603.443 

 626.507 

 29.848.561 

 4.129.806 

 662.538 

 2.960.752 

 4.078.529 

 462.342 

 21.411.548 

 4.034.488 

 550.960 

 2.361.419 

(i)

(ii)

7.766.711

59.723.277

2.089.384

192.992.203
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Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB SÃO PAULO a coordenação das atividades 

de suas filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a orientação de suas filiadas, a implantação 

e implementação de controles internos voltados para os sistemas que acompanhem informações 

econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre outras.

23.2 - Saldos e transações com o SICOOB SÃO PAULO



  

Veículo

Imóvel

Bens segurados Riscos cobertos Montante máximo da cobertura

Danos materiais, corporais, morte e invalidez 

Incêndio, raio, explosão de qualquer natureza,

danos elétricos, e outros.

 8.400.000

 

60.000.000

Conselho de Administração 
Raul Huss de Almeida – Presidente
Marcos Lourenço Santin – Vice-presidente
Siguetoci Matusita – Membro Vogal (Conselheiro e Diretor-presidente Executivo)
Ivan Chiara Bertolami – Membro Vogal
João Roberto Gasperini – Membro Vogal
Maria Tereza de Souza Lima Uchôa – Membro Vogal
Silvio de Souza Gagliardi – Membro Vogal

27 - Cobertura de seguros

Em 31 de dezembro de 2016, os seguros contratados pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a 

natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros, estão 

resumidos como segue:

Confederação, entidade responsável por prestar os serviços de gestão centralizada do risco operacional para as 
entidades do Sicoob. 

O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por meio das etapas de 
identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de controle, comunicação e informação. 

As perdas operacionais são comunicadas à Área de Controles Internos e Riscos que interage com os gestores das áreas 
e identifica formalmente as causas, a adequação dos controles implementados e a necessidade de aprimoramento dos 
processos, inclusive com a inserção de novos controles. 

Os resultados são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. 

A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para determinação da parcela de 
risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA). 

Em cumprimento à Resolução CMN 3.380/2006, encontra-se disponível no sítio do Sicoob (www.sicoob.com.br) relatório 
descritivo da estrutura de gerenciamento do risco operacional.

25.2 - Riscos de mercado e liquidez

O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez da Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus 
objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado e de liquidez, por meio das 
boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 3.464/2007 e 4.090/2012.
 
Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, a Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob 
Credicitrus aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de liquidez do Sicoob, centralizada no 
Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), que pode ser evidenciada em relatório disponível no sítio 
www.sicoob.com.br. 

No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação de fatores de 
risco, de classificação da carteira de negociação (trading) e não negociação (banking), de mensuração do risco de 
mercado de estabelecimento de limites de risco, de testes de stress e de aderência do modelo de mensuração de 
risco (backtesting). 

No gerenciamento do risco de liquidez são adotados procedimentos para identificar, avaliar, monitorar e controlar 
a exposição ao risco de liquidez, limite mínimo de liquidez, fluxo de caixa projetado, testes de stress e planos de 
contingência.

Não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado e de liquidez, a Sicoob Credicitrus possui 
estrutura compatível com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, 
sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de mercado da entidade.

25.3 - Risco de crédito

O gerenciamento de risco de crédito da Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus objetiva garantir a 
aderência às normas vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito 
por meio das boas práticas de gestão de riscos.
 
Conforme preceitua o artigo 10 da Resolução CMN nº 3.721/2009, a Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob 
Credicitrus aderiu à estrutura única de gestão do risco de crédito do Sicoob, centralizada no Banco Cooperativo 
do Brasil S.A. (Bancoob), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de 
operações, de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além do 
monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.
 

Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, a Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob 
Credicitrus possui estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de crédito da entidade.

25.4 - Gerenciamento de capital

A estrutura de gerenciamento de capital da Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus objetiva 
garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital para fazer face aos riscos 
em que a entidade está exposta, por meio das boas práticas de gestão de capital, na forma instruída na Resolução 
CMN 3.988/2011.

Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, a Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob 
Credicitrus aderiu à estrutura única de gerenciamento de capital do Sicoob, centralizada na Confederação 
Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório 
disponível no sítio www.sicoob.com.br.

O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de monitoramento do capital, e é 
realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo de: 

a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob estão sujeitas; 
b) planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos das entidades do Sicoob; 
c) adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas 
condições de mercado.

Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de mercado, 
com a consequente avaliação de seus impactos no capital das entidades do Sicoob.

26 - Garantias

Em 31 de dezembro de 2016, a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias prestadas, no 

montante de R$ 67.928.385 (2015 - R$ 54.740.074), referentes a avais prestados em operações de crédito de seus 

associados com instituições financeiras oficiais. Em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$ 540.624 (2015 –               

R$ 349.328) está provisionado na rubrica “Outras obrigações” (Nota 16), no passivo circulante, para fazer face à 

expectativa de perda esperada para essas operações.

Contador
André Luis Marangoni – CRC 1SP191800/0-8
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AOS CONSELHEIROS, 
ADMINISTRADORES E
ASSOCIADOS. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 
CREDICITRUS - SICOOB 
CREDICITRUS.

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa 
de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus  ("Cooperativa" ou 
"Sicoob Credicitrus"), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 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.
 
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 - Sicoob Credicitrus  em 
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos 
independentes em relação à Cooperativa, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

PARECER DO 
CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Credicitrus - 
Sicoob 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 
2016 a 31 de dezembro de 2016, com base no relatório dos 
Auditores Independentes - PricewaterhouseCoopers, emitido 
com data de 23 de fevereiro de 2017, 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 2016.

Bebedouro, 23 de fevereiro de 2017.
 
FABIO ARROYO LIMA                            
 
MARCOS ANTONIO MUTTON               
 
SERGIO LUIZ JAQUETTO      

OUTRAS INFORMAÇÕES 
QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da Cooperativa é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório de 
Sustentabilidade. As outras informações obtidas até a data 
do relatório do auditor foi a minuta do Relatório de 
Sustentabilidade.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório de Sustentabilidade e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório de 
Sustentabilidade da administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório de Sustentabilidade da 
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito.

RESPONSABILIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO
E DA GOVERNANÇA PELAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A administração da Cooperativa é responsável pela 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil 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.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Cooperativa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras.
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RESPONSABILIDADES DO 
AUDITOR PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Cooperativa a não mais se manter em continuidade 
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Ribeirão Preto, 23 de fevereiro de 2017

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

CRC 2SP000160/O-5 "F"

Maurício de Cardoso de Moraes

Contador CRC 1PR035795/O-1 "T" SP
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