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O relatório de sustentabilidade 2017

da Sicoob Credicitrus foi impresso em

papel certificado com o selo FSC

(Conselho de Desenvolvimento Florestal),

reconhecido em mais de 75 países em

todos os continentes, atestando que é

procedente de processo produtivo

manejado de forma ecologicamente
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e economicamente viável e no

cumprimento de todas as leis vigentes.
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P R E S I D E N T E S
UM ANO DE AJUSTES E NOVAS VITÓRIAS
No exercício de 2017, a Sicoob Credicitrus reafirmou o diferencial que a tem acompanhado em seus quase 35 anos 

de existência: a capacidade de superar dificuldades e inovar. Mais uma vez reagiu de forma adequada às 

turbulências político-econômicas e avançou na qualidade do atendimento às necessidades do seu crescente número 

de cooperados. Agora somos mais de 82 mil e com perfil diversificado, incluindo grande número de jovens 

empreendedores, com atuação nos mais diversos segmentos. Esse “sangue novo” está adicionando mais vigor ao 

nosso quadro associativo. Ao mesmo tempo, os cooperados com mais de 65 anos e ao menos 10 anos de associação 

à Cooperativa colhem os bons frutos representados pelo Viva Bem Plus, que consiste no resgate parcelado de seu 

capital social e funciona como uma aposentadoria suplementar: 762 associados já desfrutam desse benefício, 

número que cresceu 280% nos últimos cinco anos. Isso demonstra que ser cooperado é vantajoso para todos.

No cenário econômico, pela primeira vez desde 1998, a inflação ficou abaixo de 3% e, após dois anos consecutivos 

de queda, o Produto Interno Bruto voltou a crescer, embora de forma modesta, situando-se em torno de 1%. 

Observou-se leve recuperação na confiança dos consumidores, o que deve estimular o aumento dos investimentos 

produtivos e estes, por sua vez, contribuirão para que o desemprego comece a recuar. Em paralelo, prosseguiu o 

processo de cortes da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, iniciado em outubro de 2016, quando era 

de 14,25%, caindo para apenas 7% em dezembro de 2017. Essa é a taxa mais baixa desde 1999, quando foi adotado 

o regime de metas de inflação. 

Nesse contexto, a Sicoob Credicitrus manteve o foco na missão que se impôs desde sua fundação, de proporcionar 

aos cooperados o que há de melhor em produtos e serviços financeiros com as condições mais vantajosas do 

mercado e, de acordo com a mais elevada perspectiva cooperativista, gerando prosperidade para todos e 

contribuindo para o desenvolvimento das comunidades em que vivem, trabalham e realizam negócios. E não apenas 

isso. Merecem ênfase as iniciativas de apoio aos cooperados empreendedores, aos quais têm sido oferecidas 

oportunidades de capacitação e aquisição de novos conhecimentos. Isso traduz o conceito de que o cooperado 

acredita na Cooperativa, utilizando seus produtos e serviços e participando de seu dia a dia, e a Cooperativa acredita 

no cooperado, investindo em seu desenvolvimento para que ambos possam crescer juntos, cada vez mais.

 

Na verdade, o desafio da Sicoob Credicitrus é maior a cada ano, à medida que evolui, instalando novas filiais e 

incorporando novos avanços tecnológicos. Destes, o mais marcante de 2017 foi a criação do Posto de 

Atendimento Digital (ou simplesmente PA Digital), concebido para proporcionar todas as facilidades aos 

associados que preferem efetuar suas operações e movimentações utilizando-se apenas de meios como 

smartphones e outros dispositivos móveis. Em outras palavras, nosso grande desafio (que temos vencido, é 

importante ressaltar) é o de continuarmos a ser a excelência no atendimento não só presencial, mas igualmente 

digital a partir de agora.

Por outro lado, para que essa missão e esses objetivos se cumpram de forma efetiva, temos adotado os meios 

necessários para que os riscos inerentes ao cotidiano financeiro sejam mantidos sob estrito controle. Aliás, foi 

graças à elevada qualidade da gestão de riscos, uma responsabilidade compartilhada por todos os 

colaboradores, que em 2011 nossa Cooperativa obteve um reconhecimento altamente significativo: foi uma das 

primeiras organizações do País em sua categoria a obter a classificação de risco A3, a nota máxima nessa área, 

que vem mantendo ano após ano.

Essas considerações gerais se materializam, de diferentes formas, em nosso desempenho, e os bons resultados 

alcançados em 2017 revelam, mais uma vez, que o sucesso somente é duradouro se os fundamentos são firmes. 

Em nosso caso, esses fundamentos são os valores que têm orientado nossa conduta empresarial há mais de 34 

anos. São conceitos, princípios éticos e declarações de propósito que determinam a personalidade de nossa 

organização, seu relacionamento transparente com os associados, a forma de administração dos recursos destes 

e a preocupação permanente de fazer o melhor no presente para, ao mesmo tempo, construir um futuro 

sustentável.

Esses valores, que consideramos universais, são sete: dignidade, cooperação, participação, profissionalismo, 

inovação, solidez e responsabilidade social. Seu significado, a forma como se materializam em nosso dia a dia e 

os efeitos que têm proporcionado, criando valor para todos os cooperados, são explicados e detalhados neste 

Relatório de Gestão. Assim, inovamos também na interpretação dos resultados de nosso desempenho e, ao 

mesmo tempo, ressaltamos quais são, sob nossa ótica, os fatores que têm determinado a força incomparável do 

modelo de negócios cooperativo.

RAUL HUSS DE ALMEIDA                                                                   SIGUETOCI MATUSITA

Presidente do Conselho de Administração                                    Diretor-presidente Executivo 
RAUL HUSS DE ALMEIDA

SIGUETOCI MATUSITA
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A Cooperativa de Crédito Credicitrus foi fundada em 14 de setembro de 

1983 no município de Bebedouro, SP, onde mantém sua sede 

administrativa, adotando desde 2010 a sigla Sicoob Credicitrus, para 

evidenciar sua vinculação ao Sistema de Cooperativas de Crédito do 

Brasil. 

É classificada pelo Banco Central do Brasil como cooperativa de crédito 

plena, ou seja, capacitada a realizar todas as operações tipicamente 

bancárias.

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 

em 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
Dignidade, cooperação, participação, profissionalismo, inovação, solidez 

e responsabilidade social. O significado de cada um desses valores é 

explicado e apresentado nas páginas deste Relatório de Gestão, 

salientando-se que a maioria deles se aplica a diferentes situações no dia 

a dia da Cooperativa.

ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
Conselho de Administração
Raul Huss de Almeida – Presidente

Marcos Lourenço Santin – Vice-Presidente

Siguetoci Matusita – Membro vogal

Ivan Chiara Bertolami – Membro vogal

João Roberto Gasperini – Membro vogal

Maria Tereza de Souza Lima Uchôa – Membro vogal

Silvio de Souza Gagliardi – Membro vogal

Conselho Fiscal
Antonio Luis Sant’Anna – Membro efetivo

Fernando Moura Botti – Membro efetivo

Marcos Antonio Mutton Júnior – Membro efetivo

Carlos Eduardo Prudente Corrêa Junior – Membro suplente

Charles Alecsander Henrique Teixeira – Membro suplente

Osmar Nunes Ferraz – Membro suplente

A Sicoob Credicitrus está presente nos estados de São 

Paulo e Minas Gerais. Todos os municípios nos quais a 

Cooperativa está instalada são grafados em destaque, 

sendo que os de Minas Gerais são seguidos da sigla (MG). 

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, 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 – I

Duartina, Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do Turvo, 

Fernando Prestes, Fernandópolis, Fernão, Gália, Garça, 

Gavião Peixoto, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, 

Guaíra, Guaraci, Guarantã, Frutal (MG), Iaras, Ibirá, 

Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Ilha Solteira, Irapuã, Itaí, Itajobi, 

Itápolis, Itapura e Itatinga.

J – N

Jales, José Bonifácio, Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, 

Limeira, Lins, Lucianópolis, Lupércio, Macatuba, 

Marapoama, Marília, Matão, Mirassol, Mogi Guaçu, Mogi 

Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, 

Nova Europa, Nova Granada, Novais e Novo Horizonte. 

O – R

Ocauçu, Olímpia, Orlândia, Ourinhos, 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, 

Suzanápolis, 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.

ATENDIMENTO 

Horário diferenciado - de segunda a sexta-feira, das 8h às 

17h, exceto a unidade instalada no Bebedouro Shopping, 

cujo horário de atendimento é das 10h às 18h.

Canais de autoatendimento

ÁREA DE ATUAÇÃO

• SicoobCard (APP)

• Minhas Finanças (APP)

• Caixas eletrônicos (e Rede 24 horas)

• SicoobNet Celular (APP)

• SicoobNet Empresarial

• SicoobNet Pessoal

diretoria executiva 

Siguetoci Matusita – Diretor-Presidente

Adriano Avanço – Diretor Administrativo

Juarez Mendes dos Reis – Diretor de Riscos e Compliance

Luiz Cláudio Avi – Diretor de Operações de Crédito

Marcelo Antonio Soares – Diretor Comercial

Marcelo Martins – Diretor de Tecnologia

Sérgio Aparecido Marton – Diretor Financeiro

REDE DE ATENDIMENTO

A Cooperativa tem 60 unidades de atendimento, sendo três em Bebedouro, SP (onde também está sua sede administrativa), 54 em 

outros municípios paulistas e três na região do Triângulo Mineiro, além do seu PA Digital. Todas as unidades que compõem essa rede são 

apresentadas nas páginas finais deste Relatório de Gestão, com seus respectivos telefones.
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PERFIL DA COOPERATIVA
PRODUTOS E SERVIÇOS

Capital Social 

Além de representar uma reserva financeira para o futuro pessoal e familiar de cada cooperado, é o maior símbolo 

de pertencimento do associado à sua cooperativa de crédito, pois contribui para o fortalecimento do patrimônio 

desta e, consequentemente, de sua capacidade de prestar bons serviços. O cooperado adquire cotas de capital ao 

ingressar na Cooperativa e pode elevar seu capital social sempre que desejar.

Convênios

Permitem condições diferenciadas para aquisição e financiamento de máquinas, implementos, insumos, 

eletroeletrônicos, eletrodomésticos e veículos.

principais produtos 

E SERVIÇOS • Pós (com fio)

• Pós GPRS (sem fio)

• Pinpad

• Empresarial/Corporativo

• Clássico

• Gold

• Clássico

• Gold

• Platinum

• Seguro de Vida – Individual, Mulher, Empresarial, 

  Master, Renda Protegida e Prestamista.

• Seguro de Auto

• Seguro Residencial

• Automóvel

• Motos

• Desconto de recebíveis

• Cobrança de Títulos

• Vendas com cartões

• RDC

• LCA

• Poupança

• Crédito pessoal

• Financiamento de veículos

• Financiamento agropecuário

• Financiamento de cirurgias e procedimentos estéticos

• Viaje fácil

• Saúde + PRO

• Giro Empresa 13º

• Previdência 

• Fundos de Investimentos

Recebimentos

Investimentos e Previdência

Crédito e Financiamento

Conta Corrente

SIPAG (“Maquininha” para cartões)

Cartões Mastercard

Cartões visa

Seguros
• Seguro Empresarial

• Seguro RD Equipamentos

• Seguro Agrícola  

• Seguro Viagem

Consórcios

• Platinum

• Black

• Imóveis

• Serviços
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ANÁLISE DE DESEMPENHO

D E  D E S E M P E N H OANÁLISE
I N D I C A D O R E S  E C O N Ô M I C O - F I N A N C E I R O S

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (+ 10,90%)
A expressiva elevação registrada no ano deveu-se 

principalmente ao crescimento do capital social da 

Cooperativa. Isso denota o alto grau de confiança dos 

cooperados, que investiram em novas cotas de capital.

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO (- 0,76%)
A ligeira redução no volume de operações de crédito 

traduz, na verdade, o comportamento do mercado, 

uma vez que, no que diz respeito à demanda de 

recursos por parte dos cooperados, esta foi 

inteiramente atendida.

Ativos totais (+ 9,90%)
O crescimento dos ativos totais foi reflexo do aumento 

registrado no patrimônio líquido e nos depósitos à 

vista e a prazo mais aplicações em LCA. Com isso, a 

Sicoob Credicitrus é a primeira cooperativa financeira 

do País a ultrapassar R$ 5 bilhões nesse indicador.

1.247

910
1.005
1.101

1.383

2013

2014

2015

2016

2017

2.605

2.201
1.977
2.318

2.585

2013

2014

2015

2016

2017

4.750

3.495
3.529
4.056

5.220

2013

2014

2015

2016

2017 82.7652017

QUADRO ASSOCIATIVO (+ 14,66%)
O crescimento do quadro social foi mais uma vez 

muito expressivo, com o ingresso de mais de 10 mil 

novos associados, correspondendo a uma média da 

ordem de 40 admissões por dia útil. 72.178

59.097
61.601
63.741

2013

2014

2015

2016

(Em R$ milhões)

(Em R$ milhões)

(Em R$ milhões)

DEPÓSITOS À VISTA, 
A PRAZO E LCA (+ 20,23%)
O crescimento dos depósitos totais foi o principal 

destaque no desempenho da Cooperativa no ano e 

deveu-se em especial ao volume de recursos aplicados 

em LCA (Letras de Crédito do Agronegócio), 46,44% 

superiores aos investidos em 2016.

2.397

1.360
1.440
1.792

2.882

2013

2014

2015

2016

2017

(Em R$ milhões)

SOBRAS DO EXERCÍCIO (- 6,21%)
A redução das sobras deveu-se à queda da taxa 

básica de juros, que levou à diminuição (benéfica 

para os cooperados) dos encargos sobre as 

operações de crédito e financiamentos. 193

82
106
144

181

2013

2014

2015

2016

2017

(Em R$ milhões)
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valores
Neste capítulo, revela-se como os valores

corporativos da Sicoob Credicitrus estão presentes

no dia a dia da Cooperativa e nos benefícios

que proporciona não só aos cooperados, 

mas igualmente a funcionários e a todos 

os segmentos de público com os quais

se relaciona direta ou indiretamente.  geram valor



DIGNIDADE

dignidade
O SER HUMANO SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR: 

O RESPEITO E A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

CONSTITUEM-SE NO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

DO COOPERATIVISMO.

RESULTADO SOCIAL
ECONÔMICO 2017

Diferença entre taxas de juros Credicitrus X Mercado Financeiro

Valor negociado (médio)

Economia proporcionada aos cooperados

30,41%

R$ 1.659.529.517

R$ 504.662.926

1 - TAXA DE JUROS + ENCARGOS SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Economia proporcionada aos cooperados R$ 63.806.166

2 - TARIFAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Sobras R$ 181.165.731

3 - RESULTADO DO EXERCíCIO - 2017

R$ 749.634.824RESULTADO SOCIAL ECONÔMICO DE 2017

O principal indicador do respeito atribuído a cada cooperado é o Resultado Social Econômico, que representa a soma das 

economias em juros e tarifas que cada cooperado faz ao realizar suas operações financeiras na Cooperativa, em comparação 

com o que desembolsaria se efetuasse as mesmas operações em uma instituição bancária, além das sobras, distribuídas 

anualmente aos associados. 

Em 2017, o Resultado Social Econômico alcançou R$ 749.634.824, conforme demonstra a tabela a seguir.
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DIGNIDADE

Demonstrativo do Valor Adicionado Viva Bem Feliz

O capital social de cada cooperado é remunerado no último dia útil de cada ano, por meio de um adiantamento da parcela 

das sobras da Cooperativa. Em 29 de dezembro de 2017, foram distribuídos aos cooperados o valor de R$ 66.883.677,31, 

sendo 70% convertidos em novas quotas de capital, proporcionalmente aos respectivos saldos, e 30% distribuídos em 

espécie.

Viva Bem Plus

Este programa proporciona aos cooperados, a partir dos 65 anos de idade e com no mínimo 10 anos de associação à 

Cooperativa, a possibilidade de resgatar parcialmente suas quotas de capital durante até 20 anos. Funciona como uma 

aposentadoria suplementar, corrigida anualmente.

Em 2017, usufruíam desse benefício 762 associados. O valor liberado aos cooperados, desde o lançamento do programa, já 

superou os R$ 38 milhões, e em 2017 atingiu sua maior cifra: R$ 8,2 milhões. Os dados dos últimos cinco anos estão na 

tabela a seguir:

Nas atividades de cunho social que desenvolve, a Credicitrus gera um valor adicionado para cada segmento de público com 

que se relaciona. Esse valor foi superior a R$ 2.003.997.813 milhões em 2017, conforme demonstra a tabela a seguir.

Valor adicionado aos cooperados

Viva Bem Plus

Recursos Crédito Rural

Resultado Social Econômico

Benefício de pesquisa e desenvolvimento

Educação cooperativista

Valor adicionado aos funcionários

Benefícios legais

Capacitação

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 e especializados

Aluguéis

Valor adicionado à comunidade

Assistencial

Educacional

Socioeducativos

Cultural

Cooperativista

Valor adicionado aos órgãos públicos

Federal

Estadual/Municipal

INSS

ISSQN

PIS/COFINS

IRPJ/CSLL

TOTAL

1.893.596.791

8.232.911

1.129.904.122

749.634.824

540.000

5.284.933

22.387.918

16.010.360

704.303

1.751.191

3.922.064

69.524.100

8.661.667

7.471.701

3.606.602

10.271.609

2.191.693

4.697.289

156.121

13.009.928

10.639.828

8.817.662

1.759.197

1.105.857

259.900

278.000

101.940

13.500

16.729.808 

383 

371.565 

13.608.615 

458.986 

1.060.301 

1.229.959 

2.003.997.813 

valores 2017 2016 2015
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

1.114.180

158.395

279.640

53.500

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

805.063

269.349

192.679

45.000

12.533.208

613

281.140

10.113.926

363.986

599.064

1.174.479

2.056.644.036

2013

2014

2015

2016

2017

272

384

471

665

762

Ano Beneficiários Total resgatado
3.144.135,00

3.938.597,00

5.214.747,00

7.296.597,99

8.232.911,44

Ouvidoria

Em 2017, a Ouvidoria da Cooperativa registrou 153 manifestações, todas solucionadas no período, de acordo com os 

normativos vigentes. 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.

Graças à sua política de valorização dos colaboradores, a Sicoob 

Credicitrus foi eleita em 2017 entre as 150 Melhores Empresas 

para Trabalhar no Brasil. Foi a terceira vez que recebeu esse 

reconhecimento, que lhe foi conferido anteriormente em 2009 e 

2010. Sua escolha foi resultado de pesquisa realizada em todo o 

Brasil pela revista VOCÊ S/A em parceria com a Fundação 

Instituto de Administração (FIA).

Sicoob Credicitrus, entre as 

para Trabalhar .
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COOPERAÇÃO
O MODELO DE NEGÓCIOS COOPERATIVO É A ALTERNATIVA 

MAIS VIÁVEL AO CAPITALISMO CLÁSSICO: HUMANIZA 

SEU EXERCÍCIO E PROPORCIONA UMA BASE DIFERENCIADA

DE APOIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS E A EMPRESAS

DE QUALQUER PORTE OU RAMO DE ATIVIDADE.

Os números que definem as dimensões do movimento cooperativista no mundo são gigantescos, tanto na importância 

econômica, quanto no alcance social. 

Segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), aproximadamente 1 bilhão de pessoas são associadas a alguma 

cooperativa no mundo, e as 300 maiores instituições geram uma receita anual de US$ 2,16 trilhões, montante superior ao PIB 

brasileiro (aproximadamente US$ 2 trilhões).

Além disso, as cooperativas de todos os ramos de atividade empregam, aproximadamente, 250 milhões de pessoas. No 

Brasil, 51,6 milhões de pessoas são beneficiadas direta ou indiretamente pelo cooperativismo. É no setor agropecuário que o 

sistema tem presença mais forte, sendo que quase 50% de toda a produção agrícola brasileira passa de alguma maneira por 

uma cooperativa do setor. Porém, o ramo financeiro vem crescendo de forma significativa e a tendência é que ocupe posição 

cada vez mais elevada. Hoje, as cooperativas de crédito, cujo número de associados já se aproxima dos 10 milhões, estão 

presentes em 95% dos 5.570 municípios brasileiros, e em 564 destes, são a única instituição financeira local. 

Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), ao qual a Credicitrus está vinculada, é o maior do Brasil. É composto 

por 475 cooperativas singulares e 16 centrais, pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob 

Confederação) e complementado pelo Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), cujo controle acionário pertence às 

cooperativas centrais do Sicoob. Foi constituído para oferecer produtos e serviços às cooperativas, ampliando as 

possibilidades de negócios para estas, além de responder pela gestão centralizada dos recursos do sistema. O trabalho do 

Banco tem o apoio de suas subsidiárias especializadas nas áreas de administração de cartões, seguros, consórcios, 

previdência privada e distribuição de títulos e valores mobiliários. 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.

Credicitrus promove cooperativismo 

A Sicoob Credicitrus tem mantido, ao longo de sua história, um esforço sistemático para divulgar e promover a importância do 

cooperativismo. Em novembro de 2017, realizou em Bebedouro um evento nacional, sob o título “O Poder do Cooperativismo 

- Nosso Momento é Agora”, reunindo cerca de 300 convidados e tendo como palestrantes, além de dirigentes da Sicoob 

Credicitrus, alguns dos principais líderes cooperativistas do País, representando o Sicoob Confederação, o Bancoob, a Ocesp 

e o Banco Central do Brasil.

Destaque para as abordagens feitas no evento acerca do cenário atual do cooperativismo de crédito no país e sua capacidade 

de expansão; o diferencial do modelo de negócios cooperativo, sua evolução – sistêmica e tecnológica - nos últimos anos e 

sua importância em conectar pessoas e inspirar negócios.

Cooperativismo 
no mundo e no Brasil

COOPERAÇÃO

Evento “O Poder do Cooperativismo” (novembro de 2017)
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participação
A FIDELIDADE DO ASSOCIADO À SICOOB CREDICITRUS, NELA 

CONCENTRANDO SUAS OPERAÇÕES, E SUA PARTICIPAÇÃO

NAS DECISÕES DESTA, COMPARECENDO A ASSEMBLEIAS E 

OUTROS EVENTOS, SÃO ESSENCIAIS PARA QUE A COOPERATIVA 

SE FORTALEÇA E CRESÇA DE FORMA CONSISTENTE E COERENTE

COM SUA HISTÓRIA.

Sete órgãos compõem a estrutura
de governança da Cooperativa:

• Conselho de Administração - responsável pelas políticas administrativas e operacionais, pela aprovação do 

planejamento estratégico e do plano de continuidade de negócios, pela eleição, supervisão e controle da Diretoria 

Executiva e, ainda, por zelar pela proteção do capital dos investidores. O Conselho tem sete membros, dos quais um 

ocupa o cargo de Presidente e outro, o de Vice-Presidente. Os demais são conselheiros vogais, sendo que um 

destes acumula o cargo de Diretor-presidente Executivo.

• Diretoria Executiva - subordinada ao Conselho de Administração, é composta pelo Diretor-presidente Executivo 

e, no mínimo, por mais quatro e, no máximo, mais seis Diretores Executivos. Atualmente, estão preenchidos os 

cargos de Diretor Administrativo, Diretor Comercial, Diretor Financeiro, Diretor de Operações de Crédito, Diretor de 

Riscos e Compliance e Diretor de Tecnologia.

• Conselho Fiscal - responsável, como órgão de representação dos cooperados, pelo acompanhamento de todas 

as contas da Cooperativa. É composto por seis membros, sendo três efetivos e três suplentes, eleitos em 

Assembleia Geral Ordinária, com mandato de três anos.

• Auditoria Independente - examina periodicamente todas as contas da Cooperativa e dá parecer final, no 

encerramento do exercício, para inclusão no Relatório de Gestão.

• Auditoria Interna - monitora todas as atividades da Cooperativa que envolvem movimentações de recursos, 

observando o cumprimento das normas internas e das regulamentações oficiais. A Auditoria Interna teve seu 

regulamento aprovado em AGE realizada em dezembro de 2017.

• Comitê de Auditoria - coordena e supervisiona todas as atividades de auditoria interna e externa da Cooperativa. 

Esse órgão, obrigatório em todas as cooperativas de crédito com patrimônio líquido superior a R$ 1 bilhão, foi criado 

em AGE realizada em novembro de 2016 e iniciou suas atividades em fevereiro de 2017. 

• Comitê Estratégico - é responsável pelo planejamento estratégico, uma ferramenta de gestão adotada 

mundialmente pelas mais avançadas organizações, definindo objetivos de longo prazo, a partir dos quais são 

traçados programas, planos de ação e projetos específicos. Em 2017, os objetivos estratégicos foram contemplados 

em todas as ações da Cooperativa, com destaque para o relacionamento com os cooperados, o mercado e a 

comunidade; a aprendizagem e o desenvolvimento dos colaboradores; e melhorias dos processos internos.

Governança 
A governança da Cooperativa é regida por três princípios: 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 

é regular e visa a manter 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 está presente nos cuidados com a sustentabilidade e a longevidade da 

organização, com foco não só econômico, mas também social e ambiental.

PARTICIPAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária Sicoob Credicitrus (março de 2017)
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Assembleias
Em 2017, foram realizadas duas assembleias: uma Assembleia Geral Ordinária (AGO), em 29 de março, e uma Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE), em 13 de dezembro.

A AGO teve a presença de quase 2 mil cooperados. Foram aprovadas, no evento, a prestação de contas do exercício de 2016 e 

a Política de Sucessão da Cooperativa, além de terem sido eleitos novos membros para o Conselho Fiscal.

A AGE, com a presença de mais de 300 associados, aprovou a destinação parcial da Reserva Especial de Desenvolvimento; 

alterações no Estatuto Social; o Regulamento da Auditoria Interna em atendimento à Resolução 4.588/17 do Conselho Monetário 

Nacional; e Política de Conformidade (“Compliance”), em atendimento à Resolução 4.595/17 do Conselho Monetário Nacional.

Representatividade & Participação
As diretrizes para boas práticas de governança em cooperativas de crédito, idealizadas pelo Banco Central do Brasil, incluem 

a representatividade e a participação dos cooperados como fatores essenciais para o desenvolvimento do cooperativismo no 

País. Essa diretriz deu origem ao Programa Representatividade & Participação, lançado pela Sicoob Credicitrus em 2017, com 

quatro encontros regionais realizados em Araraquara, São José do Rio Preto, Bauru e Barretos, reunindo 850 cooperados, com 

o objetivo de estimular a participação dos associados na gestão democrática da Cooperativa, por meio de ambientes e 

instrumentos em que possam expressar-se e ser ouvidos, fortalecendo seu senso de pertencimento. 

Programa SOMAR
Criado com o objetivo de promover maior aproximação com os cooperados, aumentar a participação destes nas ações da 

Cooperativa e divulgar o modelo de negócios da Sicoob Credicitrus, neste caso também para futuros associados, o Programa 

SOMAR teve 18 edições em 2017, atingindo cerca de 2.500 pessoas de 41 municípios nos quais a Cooperativa está instalada. 

PARTICIPAÇÃO

Divulgação do modelo de negócios 
A Sicoob Credicitrus zela por sua imagem e pela identidade de sua marca, em todos os aspectos: na publicidade, nas ações 

promocionais, na comunicação visual de suas instalações e em todas as demais manifestações, disseminando o modelo de 

negócios cooperativista, com base no propósito de gerar prosperidade aos associados e adotando um discurso realista em 

relação ao que a Cooperativa oferece. Desse modo, cumpre o dever de comunicar-se com absoluta transparência e clareza, de 

acordo com as boas práticas de governança.

Três importantes pilares da estratégia de divulgação da Sicoob Credicitrus são a utilização crescente das ferramentas digitais para 

oferecer conteúdo relevante aos cooperados; a comunicação interna, mantendo os colaboradores informados sobre todas as 

novidades da Cooperativa; e a participação em eventos, prestando o melhor atendimento aos cooperados, onde estiverem.

Canais de comunicação com o cooperado
A comunicação digital vem ganhando importância nos últimos anos, não só em razão de sua agilidade, possibilitando que as 

informações cheguem aos cooperados com muito mais rapidez, mas igualmente porque envolvem custos mais baixos, gerando 

economias para a Sicoob Credicitrus. Nessa área, três meios se destacaram: o site da Cooperativa, seu canal no YouTube e suas 

páginas no Facebook e no LinkedIn.

O site ganhou agilidade em 2017 com a inclusão de um blog, por meio do qual são transmitidas informações sobre a Cooperativa 

e o cooperativismo em geral, além de dicas sobre educação financeira. Nas redes sociais, as atividades da Sicoob Credicitrus e o 

aumento no número de acessos, interações e seguidores foi muito expressivo em 2017. 

 

CLIC
O boletim impresso CLIC, por sua vez, teve quatro edições em 2017. Durante o ano, deu ênfase especial às opiniões e percepções 

dos cooperados que têm tido participação relevante na evolução da Cooperativa, testemunhando os benefícios que têm obtido 

com a utilização de seus produtos e serviços, incluindo seguros, consórcios, previdência privada e o Cotas Plus. 

Programa Somar
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PROFISSIONALISMO

PROFISSIONALISMO
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA SÃO FRUTOS DO TRABALHO DE 

GENTE COM CONHECIMENTO ATUALIZADO, OPORTUNIDADES

DE CRESCIMENTO, EXPERIÊNCIA E DEDICAÇÃO.
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Capacitação e 
desenvolvimento

Em 2017, a Cooperativa deu continuidade a 

seus principais programas de atualização e 

capacitação de colaboradores e também 

desenvolveu novas ações, com foco em: 

qualidade no atendimento aos cooperados, 

especializações técnicas e aprimoramento 

das qualidades de liderança de sua equipe 

profissional.

Todos os públicos internos foram alcançados, 

incluindo funcionários, estagiários, aprendizes 

e os conselhos de administração e fiscal.

te
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A Sicoob Credicitrus encerrou 2017 com 875 

colaboradores, sendo 812 funcionários, 35 

estagiários e 28 aprendizes, além de seis 

diretores contratados. No ano, foram feitas 

163 contratações, sendo 108 funcionários, 31 

estagiários e 24 aprendizes. 

Perfil da equipe

O quadro de colaboradores da Cooperativa é 

predominantemente jovem (mais de 80% têm 

menos de 40 anos de idade) e tem elevado 

grau de instrução (75% têm curso superior 

completo, parte dos quais com pós-graduação).

RECURSOS 
HUMANOS
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até 2 anos 27,8% 243
2 a 4 anos

4 a 6 anos

6 a 8 anos

acima de 8 anos

11,8% 103
11,3% 99

112
36,3% 318
12,8%

Até 20 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos ou mais

5,9% 52
33,9% 297
41,6% 364

107
4,9% 43
12,2%

1,4% 12

mulheres

homens

47,7% 417
52,3% 458

Pós-graduação
MBA completo

Pós-graduação
MBA incompleto

Ensino superior
completo

Ensino superior
incompleto

Ensino médio
completo

Ensino médio
incompleto

Ensino 
fundamental

24,6% 215
0,7% 6

48,9% 428
18,4% 161

2,4% 21
4,8% 42

0,2% 2
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Evento UP – Encontro de colaboradores da Sicoob Credicitrus (março de 2017)
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inovação
INOVAR NÃO É UMA OPÇÃO, MAS UM IMPERATIVO NO MERCADO

MODERNO. A BUSCA E A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES NOVAS 

E MELHORIAS CONTÍNUAS MANTÊM A COOPERATIVA NA 

VANGUARDA DO SISTEMA FINANCEIRO E EM SINTONIA COM 

AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DOS COOPERADOS.

Cooperativa
Digital
Tiveram destaque em 2017 as iniciativas que compõem a 

Cooperativa Digital, que tende a ser, ao longo do tempo, o 

principal braço de atendimento aos cooperados. Com essas 

inovações, mais uma vez a Sicoob Credicitrus coloca-se na 

vanguarda do mercado financeiro, em linha com o que há de 

mais avançado na atualidade. Nesse sentido, merecem 

menção diferenciada duas ações: o lançamento do aplicativo 

“Credicitrus - Associe-se”, no início do ano, e a posterior criação 

e gestão do PA Digital. 

App “Credicitrus - Associe-se”

O aplicativo “Credicitrus - Associe-se” foi lançado em janeiro 

com o intuito de facilitar a associação de novos cooperados 

(pessoas físicas) e permite que o interessado realize todo o 

processo de cadastro e associação de forma digital. 

PA Digital

Trata-se de um Posto de Atendimento Eletrônico preparado 

para atender os cooperados que preferem realizar suas 

operações e movimentações on-line. O PA Digital oferece todos 

os produtos e serviços das unidades físicas, com procedimentos 

rápidos e desburocratizados. 

PA Móvel

A Sicoob Credicitrus mais uma vez saiu na frente, adquirindo um 

Posto de Atendimento Móvel, instalado em um caminhão 

adaptado, que conta com estrutura de uma agência com 

espaço para atendimentos, reuniões e pequenos eventos. Será 

utilizado na prospecção de novos cooperados e negócios, em 

cidades de sua área de atuação e em eventos. 

market club

É um projeto inovador, concebido com o objetivo de estar presente 

na vida do cooperado em todas as suas necessidades, 

oferecendo-lhe uma enorme variedade de produtos e serviços, 

em condições exclusivas. O projeto entrou em fase de testes 

apenas para os colaboradores em novembro de 2017. O Market 

Club consiste, primordialmente, de três sistemas complementares:

• Portal de Negócios - portal onde empresas associadas 

disponibilizam seus produtos para os cooperados, para vendas 

financiadas, com condições exclusivas. 

INOVAÇÃO

Evolução no atendimento

Em respeito à diversidade do quadro associativo da 

Cooperativa e visando proporcionar a cada cooperado 

o melhor atendimento possível, com qualidade, 

agilidade e uma boa gestão dos recursos, foi 

implementado um novo modelo de atuação comercial, 

contando com profissionais especializados e orientados 

a oferecer a cada perfil de associado os produtos e 

serviços adequados às suas necessidades. 

Este projeto, que contribui para elevar o senso de 

pertencimento à Cooperativa, está em consonância 

com sua visão, de ser a excelência no atendimento, com 

sustentabilidade.

TECNOLOGIA 

A agilidade e a segurança que caracterizam as 

operações da Cooperativa evoluíram ainda mais em 

2017, por meio de uma série de avanços em Tecnologia, 

com destaque para uma integração ainda maior com 

as estratégias de negócios.

A seguir, alguns projetos relevantes:

• TV Corporativa - instalada nos Postos de Atendimento 

e integrada com a matriz, que possibilita a exibição de 

vídeos, eventos ao vivo e reuniões.

• Reconhecimento facial - ferramenta de identificação 

dos cooperados que exibe à equipe comercial do PA 

informações relevantes para um atendimento ágil e 

personalizado.

• Robô de Automação - sistema que otimiza várias 

atividades proporcionando maior eficiência operacional 

e, consequentemente, maior agilidade no atendimento.

Também houve melhorias referentes a segurança, 

telecomunicações e agilidade no fluxo de trabalho 

interno.

• Market Club Benefícios - oferece descontos em mais de 

15.000 pontos de vendas, em 7 países, em produtos e serviços 

das mais variadas categorias.

• Market Club Crédito Rápido - permite que o cooperado 

financie produtos diretamente na empresa em que os adquirir.

PA Móvel Sicoob Credicitrus
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solidez
ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO FINANCEIRA, 

ESPECIALMENTE NA CONCESSÃO DE CRÉDITO, EM RIGOROSA

SINTONIA COM AS NORMAS LEGAIS, TÊM PROPORCIONADO À

SICOOB CREDICITRUS CONDIÇÕES DE CONTÍNUO FORTALECIMENTO, 

MANTENDO ELEVADO NÍVEL DE LIQUIDEZ E O MAIS ALTO GRAU DE

SEGURANÇA DO MERCADO.

Rating
A Sicoob Credicitrus detém, desde 2011, a classificação de risco A3, o grau máximo de 

segurança, considerando aspectos estruturais, operacionais, de gestão, governança e suporte. 

Foi uma das primeiras a receber esse reconhecimento, que é atribuído por uma agência neutra, 

que avalia todos os fatores relevantes para o funcionamento das cooperativas de crédito do 

País. O grau A3 significa que a Cooperativa tem regularidade operacional e sólida estrutura 

financeira, conta com o que há de mais moderno em informática, sistemas e também em 

equipamentos, equipe treinada e capaz em desenvolvimento e suporte. Nas considerações 

dessa agência, tanto a estrutura de TI da Sicoob Credicitrus quanto seus demais setores são 

similares aos de um banco de médio porte.

Gerenciamento de Riscos e de Capital

A estrutura de gerenciamento contínuo de Riscos e de Capital da Sicoob Credicitrus é um dos pilares de sustentação da 

Cooperativa e vem contribuindo para a manutenção de seu rating A3. Em 2017, a Cooperativa aprimorou suas diretrizes e 

realizou ajustes em relação à integração dessa estrutura, com objetivo de:

· estabelecer que o gerenciamento dos riscos seja feito na proporção da complexidade dos produtos, processos, serviços e 

atividades da Cooperativa;

· estabelecer que a mitigação integrada dos riscos seja feita de forma compatível com o modelo de negócios da Cooperativa;

· estabelecer que o gerenciamento de riscos seja feito de forma que cada risco seja avaliado em relação ao seu próprio 

escopo e em relação ao dos demais.

 

A adoção dessa estrutura possibilita a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação 

dos efeitos adversos resultantes das integrações entre os seguintes riscos:

Risco Estratégico

Risco Sistêmico

Risco de Reputação

Risco de Imagem

Risco de Contágio

Risco de Crédito

Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco Operacional

Risco Socioambiental

Risco de Conformidade (Compliance)

Expansão e modernização

Em 2017, a Sicoob Credicitrus inaugurou novas filiais nos municípios de Avaré, Agudos e Botucatu e sua segunda filial em São 

José do Rio Preto. Em paralelo, a agência de Monte Azul Paulista foi transferida para novas instalações. Além disso, foram 

implantados novos caixas eletrônicos, que agora equipam 100% das unidades de atendimento da Cooperativa.

SOLIDEZ

Novas instalações da Sicoob Credicitrus em Monte Azul Paulista
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Ação Social Cooperada

A Ação Social Cooperada - denominação única dos Fundos de 

Investimento Social (FIS) da Sicoob Credicitrus e da 

Coopercitrus - proporciona apoio financeiro a projetos e 

outras iniciativas de entidades sociais que assistem crianças e 

jovens carentes vulneráveis, bem como pessoas com 

necessidades especiais e idosos sem recursos e em situação 

de abandono familiar. Sua atuação tem três focos principais: 

educação, em todos os níveis e de todas as modalidades, 

considerando os baixos investimentos públicos nessa área e a 

sua importância para a transformação da realidade; inclusão 

social, para que os beneficiados pelas iniciativas apoiadas 

tenham melhores condições de aproveitar oportunidades de 

ascensão na sociedade; e qualidade de vida.

Em 2017, todos os associados mais uma vez contribuíram para 

o FIS da Sicoob Credicitrus, destinando-lhe, por ocasião da 

AGO, 1% das sobras a quem tinham direito. Adicionalmente, 

foram creditados no fundo a receita do show beneficente 

realizado logo após a AGO com o cantor Gusttavo Lima e o 

saldo apurado na campanha de Cestas Natalinas. No ano, a 

receita do FIS da Cooperativa totalizou R$ 2.116.566,82.

Desenvolvimento de
cooperados e comunidade

A Sicoob Credicitrus realiza uma série de ações que têm 

como propósito promover o desenvolvimento e a 

capacitação de cooperados, colaboradores, familiares e 

membros da comunidade.

Neste sentido, o Centro de Formação Cooperativista 

“Leopoldo Pinto Uchôa” teve atuação destacada em 2017, 

tendo sido palco de um grande número de ações e 

projetos da Cooperativa e também da Ação Social 

Cooperada.

Uma área em que a Sicoob Credicitrus atuou de forma 

especial foi a de capacitação dos cooperados 

empreendedores. A ideia de ter o próprio negócio vem 

atraindo milhões de pessoas anualmente no mundo todo e 

esse público requer treinamento especializado – neste 

sentido, é importante ressaltar que o produtor rural, que foi 

o público exclusivo da Cooperativa desde sua fundação em 

1983 até 2010 também é, pela natureza de seu negócio, 

empreendedor.

Em 2017 a Sicoob Credicitrus ofereceu cursos, viagens – 

ambos em parceria com o Sebrae – e palestras a cerca de 

150 associados que possuem negócios próprios. Essas 

ações terão continuidade nos próximos anos e o objetivo é 

capacitar 1.000 cooperados empreendedores até 2027.

A Cooperativa também tem dado atenção cada vez maior à 

educação financeira, principalmente de crianças. Em 2017, 

800 estudantes com idades entre 8 e 12 anos, participaram 

de encontros no Centro de Formação Cooperativista, onde 

receberam informações sobre a importância da educação 

financeira e do cooperativismo, de forma leve e divertida, 

incluindo apresentações teatrais e de stand-up comedy.

Em contrapartida, os investimentos realizados pela Sicoob 

Credicitrus, por meio da Ação Social Cooperada, 

totalizaram R$ 1.759.197,00, englobando o apoio financeiro 

a projetos executados por 77 instituições sociais e as 

doações feitas a 23 entidades e beneficiaram diretamente 

cerca de 15 mil crianças, jovens, idosos e pessoas com 

necessidades especiais, número que, considerando-se 

seus reflexos nas famílias, elevam a quantidade de 

beneficiários para aproximadamente 53 mil pessoas.

A Ação Social Cooperada também tem dedicado parte dos 

seus esforços a proporcionar às entidades que apoia 

oportunidades de evolução em sua capacidade 

administrativa, bem como de aperfeiçoamento de suas 

ações, inclusive no campo da captação de recursos e 

adoção de iniciativas de geração de renda que contribuam 

para sua sustentabilidade.

O COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE, 
PRESENTE NA TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA 
COOPERATIVA DESDE SUA FUNDAÇÃO, 
MANIFESTA-SE NÃO SÓ EM SUAS DIMENSÕES 
ECONÔMICA E AMBIENTAL, MAS TAMBÉM
EM SUAS RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES, 
COM DESTAQUE PARA O ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DAS PARCELAS MAIS 
CARENTES E MENOS ASSISTIDAS PELO
PODER PÚBLICO.

social
RESPONSABILIDADE

Algumas entidades e projetos apoiados 

pela Ação Social Cooperada em 2017
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ATIVO

Investimentos

Imobilizado

Intangível

116.856.126

78.963.418

1.771.498

1.616.196.280

107.683.997

80.689.861

2.230.891

1.292.384.016

Disponibilidades 

Aplicações interfinanceiras de liquidez 

Títulos e valores mobiliários 

Relações interfinanceiras 

Operações de crédito 

Outros bens e valores a receber 

3

4

5

6

7

8

6.892.197

212.153.761

1.685.605.004

15.269.284

1.665.014.912

19.664.424

3.604.599.582

5.041.058

1.628.530.975

17.823.799

1.795.329.321

10.623.929

3.457.349.082

NOTA 2017ativo CIRCULANTE 2016

Aplicações interfinanceiras de liquidez

Títulos e valores mobiliários

Operações de crédito

Depósitos judiciais

Outros bens e valores a receber

1.418.605.238

196.131.568

245.203.632

920.729.696

51.025.757

5.514.585

1.101.779.267

453.419

230.177.494

810.082.319

46.095.277

14.970.758

Realizável a longo prazo

4

5

7

17

8

9

10

11

TOTAL DO ATIVO 5.220.795.862 4.749.733.098

passivo e patrimônio líquido

Obrigações por empréstimos e repasses

Obrigações por repasses interfinanceiros

Provisão para contingências

14.1

14.2

17

1.610.268

138.490.953

9.386.370

1.942.322

34.965.681

8.297.566

Passivo não circulante

3.687.883.941 3.456.602.350

NOTA 2017passivo CIRCULANTE 2016
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

12

13

14.1

14.2

15

16

2.095.039.013

786.741.038

645.544.895

41.370.401

10.837.455

108.351.139

1.860.041.430

537.236.830

22.181.475

882.862.479

40.011.795

11.828.465

102.439.876

149.487.592 45.205.569

5.220.795.862 4.749.733.098

patrimônio líquido 18

Capital social 

Reserva legal 

Reserva especial de sobras 

Reserva de contigência 

Reserva especial de desenvolvimento 

Sobras à disposição da Assembleia Geral

901.558.479

265.661.304

42.507.652

64.684.783

38.522.875

70.489.237

1.383.424.329

782.035.108

231.409.806

47.022.180

63.055.113

51.523.428

72.879.544

Total do passivo 
e patrimônio líquido

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS - SICOOB CREDICITRUS RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL, 
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ativo não CIRCULANTE

em reais

em reais

1.247.925.179
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demonstração das sobras

Operações de crédito

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

23.2

 449.291.091

 197.429.095

 21.648.467

 455.944.092

 228.360.029

 55.687

 668.368.653  684.359.808

NOTA 2017

Ingressos da intermediação financeira

2016

demonstração dos fluxos de caixa

 252.427.808  314.463.534

2017

Sobras do exercício

2016

Ajustes
    Depreciação e amortização
    Resultado das baixas do ativo imobilizado
    Sobras e dividendos recebidos de investidas
    Constituição de provisão para causas judiciais
    Provisão para garantias financeiras prestadas
    Provisão para perdas com operações de créditos

 181.165.731  193.608.201
 

 8.078.684 
 (4.431)

 (13.588.484)
 316.997
 191.296

 125.861.271

em 31 de dezembro. em reais.

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

19 

20 

21 

 13.074.879

 (105.647.802)

 (1.891.234)

 (77.663.486)

 84.274.027

 (87.775.492)

 8.286.969

 (90.586.391)

 (1.369.148)

 (59.292.389)

 101.727.851

 (88.652.218)

 (175.629.108)  (129.885.327)

Outros ingressos (dispêndios) operacionais

Operações de captação no mercado

Operações de repasses interfinanceiros

Operações de empréstimos e repasses

Provisões para perdas com operações de crédito 7.3

 (214.464.323)

 (557.150)

 (87.081.480)

 (74.218.293)

 (227.035.842)

 (18.278.599)

 (61.485.000)

 (125.861.271)

 (376.321.246)  (432.660.712)

Dispêndios da intermediação financeira

 292.047.407  251.699.096Resultado bruto da intermediação financeira

Resultado operacional

Resultado não operacional

Sobras do exercício antes da reversão dos 

juros sobre o capital integralizado

 116.418.299

 (906.287)

 115.512.012

 (1.229.959)

 114.282.053
 

 66.883.677

 121.813.769

 (2.138.542)

 119.675.227

 (183.092)

 119.492.135
 

 74.116.065

 

Juros sobre o capital 

Sobras de exercício 181.165.731 193.608.200

10.171.369
 (8.474)

 (15.823.574)
 1.088.805
 1.615.658

 74.218.293

em 31 de dezembro. em reais.

 (54.551.262)
 3.414.121

 (407.831.910)
 (72.100.167)
 (4.930.480)

 234.997.583
 249.504.208
 (133.792.312)
 (22.513.529)

 1.358.606
 (5.150.566)

 (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
 (5.776.247)

Caixa gerado nas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos

 40.832.100
 (1.229.959)

 63.877.207
 (183.092)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  39.602.141  63.694.116

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

 (2.729.159)
 684.608

 9.380.603
 (7.161.843)

 (1.499.823)

 (4.353.930)
 4.528.996
 8.532.785

 (21.477.863)
 (1.715.642)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (1.325.614)  (14.485.654)

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

 (20.498.232)
 20.058.093
 (35.541.320)

 (3.730.635)
 6.254.040

 (38.324.787)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos  (35.981.459)  (35.801.383)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos      
    Admissões (retiradas) de cooperados, líquidas     
    Integralização de capital     
    Sobras distribuídas     

 2.295.068
 31.044.210

 33.339.278

 13.407.079
 17.637.131

 31.044.210

Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3) 

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

Sobras antes do imposto de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social sobre atos não cooperativos

18.2
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demonstração das mutações 
no patrimônio líquido

Em 1º de janeiro de 2016  

     Destinação das sobras de 2015 (Nota 18.3) 

     Capitalização de reserva especial de desenvolvimento (Nota 18.3) 

     Reversão de sobras capitalizadas 

     Integralização de capital (Nota 18.1) 

     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%)

 696.256.814

 17.014.042

 17.373.221

 (346.640)

 6.254.040

 (3.730.636)

 49.214.267

Sobras à disposição
da Assembleia Geral  Total Capital social Reserva legal

Reserva 
especial

de sobras

 195.798.872

 346.640 

 35.264.294 

Reserva de
contingência

Reserva especial
de desenvolvimento

 29.393.123

 (29.393.123)

 47.022.180

 66.920.269

 10.327.697

 (14.192.853)

 52.683.351

 21.841.589

 (17.373.221)

 (5.628.291)

 60.414.230

 (60.414.230)

 193.608.201 

 (74.116.065)

 (35.264.294)

 (8.228.335)

 (1.944.487)

 (1.175.476)

 1.101.466.659

 (11.230.902)

 6.254.040

 (3.730.636)

 193.608.201

 (27.093.885)

 (8.228.335)

 (1.944.487)

 (1.175.476)

 782.035.108  231.409.806  47.022.180  63.055.113  51.523.428  72.879.544  1.247.925.179

901.558.479 265.661.304

Destinação das sobras de 2016 (Nota 18.3) 

Capitalização de reserva especial de desenvolvimento (Nota 18.3) 

Reversão de sobras capitalizadas 

Integralização de capital (Nota 18.1)  

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%)

 26.052.351

 17.373.221

 (143.802)

 20.058.093

 (20.498.232)

 76.681.740 

 143.802

 34.107.696

42.507.652 64.684.783 38.522.875 70.489.237 1.383.424.330

 (47.022.180)

 42.507.652

 1.629.670  34.032.228

 (17.373.221)

 (29.659.560)

 (72.879.544)

 181.165.731

 (66.883.677)

 (34.107.696)

 (7.958.462)

 (589.736)

 (1.136.923)

 (11.165.295)

 20.058.093

 (20.498.232)

 181.165.731

 (24.376.025)

 (7.958.462)

 (589.736)

 (1.136.923)

Em 31 de dezembro de 2016  

Em 31 de dezembro de 2017

em reais
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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 políticas 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 políticas contábeis adotadas

As principais políticas 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 - Aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários

As aplicações interfinanceiras de liquidez e 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, conforme Resolução CMN nº 2.682.

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.

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 10.

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

registrados em “Resultado não operacional, líquido”.

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, 

Agudos, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Bebedouro, Birigui, Borborema, Botucatu, 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, Altair, Álvaro de Carvalho, 

Alvinlândia, Anhembi, Arandu, Araras, Arco-Íris, Areiópolis, Ariranha, Auriflama, Avaí, Avanhandava, Balbinos, Barbosa, 

Bilac, Bofete, Borebi, 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.

2 - Apresentação das demonstrações financeiras  e principais políticas contábeis

As principais políticas 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 27 de fevereiro de 2018. 

Cooperativa de Crédito Credicitrus - sicoob credicitrus
Notas explicativas da administração às demonstrações 

financeiras em 31 de dezembro de 2017. Em reais.
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2.2.13 - Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em operações 

consideradas como atos não-cooperativos, de acordo com as alíquotas vigentes para o imposto de renda - 15%, 

acrescida de adicional de 10%, e para a contribuição social - 17%. O resultado apurado em operações realizadas com 

cooperados é isento de tributação.

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).

As aplicações interfinanceiras de liquidez referem-se, substancialmente, a aplicações em Depósito Interfinanceiro 

Vinculado ao Crédito Rural (DIR), com remuneração de, aproximadamente, 101% do CDI, efetuados junto ao 

BANCOOB.

Em 31 de dezembro de 2017, as aplicações interfinanceiras de liquidez classificadas como “Realizável a longo prazo” 

têm sua realização prevista, como segue:

2.2.6 - 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.

2.2.7 - 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.

2.2.8 - 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.

2.2.9 - 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").

2.2.10 - Provisão para contingências

Decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos 

por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações trabalhistas e tributárias. Essas 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.

2.2.11 - Demais ativos e passivos circulante e não circulante

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

2.2.12 - Apuração das sobras

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

3 - Caixa e equivalentes de caixa

Disponibilidades

Relações interdependências

Relações interfinanceiras 

8

6

6.892.197

11.177.797

15.269.284

5.041.058

8.179.353

17.823.799

33.339.278 31.044.210

NOTA 2017 2016

4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

Aplicações interfinanceiras de liquidez

Ativo circulante

Não circulante - Realizável a longo prazo

408.285.329

(212.153.761)

196.131.568

453.419

196.131.568 453.419

2017 2016

2018

2019

2020

2021 a 2027

185.581.605

7.624.661

2.925.302

453.419

196.131.568 453.419

2017 2016

modalidade
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5 - Títulos e valores mobiliários

1.930.808.636

(1.685.605.004)

1.858.708.469

(1.628.530.975)

245.203.632 230.177.494

2017 2016

Títulos de renda fixa

Ativo circulante

Não circulante - Realizável a longo prazo

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 2017, os títulos e valores mobiliários classificados como “Realizável a longo prazo” têm sua 

realização prevista, como segue:

2018

2019

2020

2021 a 2027

2028 a 2029

2.855.025

3.435.939

118.507.801

120.404.867

5.802.049

2.185.370

107.781.249

114.408.826

245.203.632 230.177.494

2017 2016

6 - Relações interfinanceiras

Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira do SICOOB SÃO PAULO (Nota 23), 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 2017, em ingressos de depósitos 

intercooperativos no montante de R$ 1.110.183 (2016 - R$ 2.054.564), registrados em contrapartida de “Outros ingressos 

operacionais” (Nota 20).

7 - Operações de crédito

7.1 - Composição da carteira por modalidade

Adiantamentos a depositantes

Cheque especial / conta garantida

Empréstimos e financiamentos

Títulos descontados

Financiamentos rurais recursos livres

Financiamentos rurais recursos direcionados

Provisão para perdas com operações de crédito

 2.666.558

 85.161.330

 932.949.060

 102.129.439

 390.257.943

 1.184.782.477

 (112.202.199)

 2.498.442

 89.114.375

 732.988.028

 89.296.239

816.761.956

 961.942.297

 (87.189.697)

2017 2016MODALIDADE

 2.585.744.608  2.605.411.640

 (1.665.014.912)

 920.729.696

 (1.795.329.321)

 810.082.319

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

2018

2019

2020

2021

2022

2023 a 2030

473.532.311

223.766.493

86.350.968

105.836.206

31.243.718

311.008.149

286.465.094

147.497.580

62.778.441

69.494

2.263.561

920.729.696 810.082.319

2017 2016

7.3 - Movimentação da provisão para perdas com operações de crédito

Saldo inicial

(-) Créditos baixados para prejuízo

Provisão constituída no exercício

(-) Reversão da provisão

 87.189.697

 (49.205.792)

 74.224.195

 (5.901)

 80.693.227

 (119.364.801)

 125.861.918

 (647)

 112.202.199  87.189.697

2017 2016

7.4 - Recuperação de créditos anteriormente baixados

A recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para perdas montou em R$ 33.355.986 no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2017 (2016 – R$ 78.093.672), e foi registrada em contrapartida de “Outros ingressos 

operacionais” (Nota 20), no resultado.

7.5 - Operações de crédito renegociadas

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo das operações de crédito renegociadas totaliza R$ 275.667.064 (2016 - R$ 259.152.685) 

e estão classificadas de acordo com a Resolução CMN nº 2.682.

modalidade

Ativo circulante

Não circulante - Realizável a longo prazo

saldo final
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2.386.718

51.419.902

29.403.872

25.274.208

22.350.074

1.777.738

997.566

9.236.479

16.003.634

13.975.053

14.976.412

455.082
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7.6 - Composição da carteira por risco e situação de vencimento

1.793.643

9.460.435

8.854.712

13.244.438

15.410.176

3.866.972

2.683.780

914.619

13.904.158

provisão

AA

A

B

C

D

E

F

G

H

nível de 
risco

96.348.657

1.544.401.867

593.740.135

238.082.522

48.426.631

40.802.245

12.989.823

14.401.697

38.620.297

vencidas

98.142.300

1.553.862.302

602.594.847

251.326.960

63.836.807

44.669.217

15.673.603

15.316.316

52.524.455

a vencer

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

total

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

vencidas a vencer total

0%

0,5%

1%

3%

10%

30%

50%

70%

100%

Provisão para perdas 
com operações de crédito

Total

70.132.933 2.627.813.874 2.697.946.807 54.824.640 2.637.776.697 2.692.601.337

 (19.120.574)  (93.081.626)  (112.202.199)  (17.219.273)  (69.970.423)  (87.189.697)

51.012.359 2.534.732.248 2.585.744.608 37.605.367 2.567.806.274 2.605.411.640

8 - Outros valores e bens a receber

11.177.797 

211.383 

170.920 

4.209.275 

221.496 

8.722.908 

465.230 

8.179.353 

127.164 

39.134 

15.931.667 

178.131 

1.139.238 

2017 2016

 (19.664.424)

 5.514.585 

 (10.623.929)

 14.970.758

 25.179.009  25.594.688

(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.

(iii) Referem-se a valores a receber por imóveis vendidos pela Cooperativa, classificados anteriormente à sua venda como 

"Bens não de uso próprio", conforme item (ii).

9 - investimentos

Cooperativa Central de Crédito do Estado

de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO

Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB

Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais

Outros

61.817.208

54.965.956

42.191

30.771

60.768.374

46.860.838

24.014

30.771

2017 2016

116.856.126 107.683.997

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Sicoob Credicitrus efetuou aporte de capital no montante de R$ 1.048.834 

(2016 - R$ 1.045.098, de aporte de capital) no SICOOB SÃO PAULO e aporte de capital e integralização de sobras no 

BANCOOB no montante de R$ 1.662.148 e R$ 6.442.970, respectivamente (2016 - R$ 3.308.833 e R$ 5.055.699, de aporte 

de capital e integralização de sobras, respectivamente). 

Adicionalmente, sobras foram distribuídas no montante de R$ 9.380.603 (Nota 20) pelo SICOOB SÃO PAULO, 

integralmente recebidas em conta corrente. Os dividendos recebidos do BANCOOB foram de R$ 6.442.970 (Nota 20), 

integralmente integralizados como capital.

10 - Imobilizado

Terrenos

Edificações

Instalações

Móveis, utensílios,

equipamentos e

sistemas de

comunicação

Equipamentos de

processamento

de dados

Imobilizações em

andamento

Veículos

custo

133.610.078 54.646.660

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

Taxas
anuais de

depreciação

2.386.718

42.183.423

13.400.238

11.299.155

7.373.662

1.777.738

542.484

2.386.718

43.870.146

13.932.446

11.174.734

7.554.527

1.413.719

357.571

4

10

10

 20

10

78.963.418 80.689.861

2017 2016

2017 2016 %

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

Relações interdependências (i)

Rendas a receber

Despesas antecipadas

Bens não de uso próprio (ii)

Avais e fianças

Devedores por compra de valores e bens (iii)

Diversos

Ativo circulante

Não circulante - Realizável a longo prazo
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11 - Intangível

Depósitos à vista

Depósitos sob aviso

Depósitos a prazo

531.814.600

23.557.002

1.539.667.411

388.905.721

23.989.862

1.447.145.847

2017 2016

2.095.039.013 1.860.041.430

Softwares

custo
amortização

acumulada Líquido Líquido

Taxas
anuais de

amortização

1.771.498 2.230.891 5 a 20

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.

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  

Custeio agrícola  

2017 2016Modalidade Encargos financeiros
incidentes

Juros anuais de 3%

Juros anuais de 6,50% a 8,75%

14.2 - Obrigações por repasses interfinanceiros

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

Custeio agropecuário  

Poupança rural

2017 2016Modalidade Encargos financeiros
incidentes

Juros anuais de 6,5% a 9,5%  (2016 - 4,5% a 8,75%)

Juros anuais de 6,5% a 9,5% (2016 - 5,5% a 8,75%)

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

2018

2019

2020

119.441.269

19.049.684

23.673.982

7.947.147

3.344.552

2017 2016

138.490.953 34.965.681

15 - Obrigações sociais e estatutárias

(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 a 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).

FATES - Fundo de Assistência Técnica, 

     Educacional e Social (i)

     FIS - Fundo de Investimento Social (ii)

Gratificações e participações a pagar

Cotas de capital a pagar

2017 2016

41.370.401 40.011.795

11.461.701

2.100.344

8.250.960

19.557.396 

12.391.910

2.094.144

7.289.510

18.236.231

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

2017 2016 %
1.610.268 1.942.322

22.181.475

1.610.268 24.123.797

1.610.268

 (22.181.475)

1.942.322

Passivo circulante

Não circulante

667.514.847

116.521.001

916.407.489

1.420.671

784.035.848

 (645.544.895)

138.490.953

917.828.160

 (882.862.479)

34.965.681 

Passivo circulante

Não circulante
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16 - Outras obrigações

Ordens de pagamento

Contas a pagar com correspondente interfinanceiro

Fornecedores de imobilizado e intangível (softwares)

Provisões de férias e 13º salário

Cheques depositados

Provisão para garantias financeiras prestadas (i)

Outros

2017 2016

108.351.139 102.439.876

94.858.942

1.749.772

1.340.072

6.437.574

995.800

2.156.282

812.697

90.749.295

1.922.906

1.101.952

5.879.091

609.018

540.624

1.636.990

(i) Refere-se a provisão das Coobrigações e riscos em garantias prestadas em avais de operações de crédito de seus 

associados com instituições financeiras oficiais (Nota 26).

17 - Provisões para contingências

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

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

Contingências cíveis

Contingências tributárias (i)

(-) Depósitos judiciais sobre processos tributários (i)

2017 2016
1.728.967

3.145.407

61.108.167

(56.596.171)

3.980.119

70.351.911

(66.034.464)

9.386.370 8.297.566

2017 2016
1.690.523

49.335.234 46.095.277

Depósitos judiciais sobre processos cíveis

Depósitos judiciais sobre processos tributários (ii)

51.025.757 46.095.277Depósitos judiciais

Provisão para contingências

Os principais temas podem ser assim sumariados:

(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, em valores históricos que em 31 de dezembro de 2017 totalizam 

R$ 56.360.796 (2016 - R$ 56.360.796). Tais valores depositados e provisionados, a valores atualizados monetariamente 

até 31 de dezembro de 2017, totalizam o montante de R$ 113.963.154.

Em maio de 2017, a Cooperativa obteve desfecho favorável no Supremo Tribunal Federal- STF sobre processo judicial em 

que questionava a inconstitucionalidade da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidente 

sobre rendimentos de aplicações financeiras em sociedades não cooperativas, visto que tais rendimentos constituem 

objeto de atuação da Cooperativa na intermediação financeira de recursos e, portanto, deveriam ser enquadrados como 

atos cooperativos isentos da incidência da referida contribuição. As obrigações estavam sendo apresentadas líquidas 

dos valores que foram depositados em juízo, no montante de R$ 9.673.668, em valores históricos. Consequentemente, 

com a decisão favorável, a Cooperativa reconheceu ganhos no montante de R$ 23.232.125 (Nota 20), referentes a 

reversão da provisão para contingências no montante de R$ 9.673.668 e atualização dos depósitos judiciais no 

montante de R$ 13.558.457, os quais foram sacados pela Cooperativa durante o exercício.

(ii) 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, de 

mar/1999 a mar/2011, 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 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$ 48.817.497 (2016 - R$ 46.070.341), registrado em Depósitos judiciais no Realizável a Longo Prazo.

(iii) 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.
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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). No primeiro 

semestre de 2017, a Cooperativa obteve decisão favorável, transitada em julgado e sem a possibilidade de recurso, para a 

referida autuação.

(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, cujo valor atualizado monta em R$ 16.118.509. 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).

(d) A Cooperativa foi acionada judicialmente pela empresa que realizou a construção da nova sede administrativa, para 

cobrança de valores retidos das medições de serviços prestados e materiais adquiridos e utilizados nas obras no montante 

atualizado de R$ 2.951.342. Contrariamente, a Cooperativa havia movido anteriormente ação judicial contra a referida 

empresa, buscando o ressarcimento de gastos extras que experimentou para a finalização da obra, em virtude de atrasos 

motivados pela construtora. Os assessores jurídicos responsáveis pela defesa classificam esse processo como perda 

possível, uma vez que estão pleiteando a extinção da ação movida contra a Cooperativa por encontrar a discussão 

totalmente abrangida pela proposta inicial da Cooperativa.

18 - Patrimônio líquido

18.1 - Capital social

O capital é representado por cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em 2017, houve integralizações de capital por 

cooperados no montante de R$ 20.058.093 (2016 - R$ 6.254.040).

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:

Sobras líquidas do exercício, base de cálculo das destinações

Destinações estatutárias

         Juros sobre o capital

         FATES - lucro de operações realizadas com não cooperados  

         Reserva legal

         FATES - Fundo de assistência técnica, educacional e social

        FIS - Fundo de Investimento Social

2017 2016

70.489.238 72.879.544

181.165.731

 (66.883.677)

 (589.736)

 (34.107.695)

 (7.958.462)

 (1.136.923)

193.608.201

 (74.116.065)

 (1.944.487)

 (35.264.294)

 (8.228.335)

 (1.175.476)

Sobras do exercício à disposição da Assembleia Geral

• 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, propostos pelo Conselho de Administração da Cooperativa para 

aprovação em Assembleia Geral;

• 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.

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 2017, foi proposta a distribuição de juros de 

80% sobre a taxa anual da Selic, o que representa aproximadamente uma remuneração ao cooperado de 8,00% sobre o 

seu saldo médio integralizado na Cooperativa, no montante de R$ 66.883.677 (R$ 61.486.272, líquido do Imposto de Renda 

Retido na Fonte - IRRF), dos quais (i) R$ 17.974.260, líquido do IRRF, contabilizados em contrapartida de "Depósitos à vista, 

a prazo e sob aviso", serão distribuídos em espécie; (ii) R$ 1.004.360, líquido do IRRF, contabilizados em contrapartida de 

“Cotas de Capital à Pagar”, valor devido aos cooperados demitidos, excluídos e eliminados no exercício de 2017; e (iii)         

R$ 42.507.652, 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 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, o que 

efetivamente ocorreu em 2017.

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.
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18.3 - Aprovação das destinações

As destinações estatutárias e legais e a destinação das sobras dos exercícios sociais de 2016 e de 2015 foram aprovadas 

nas Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em 29 de março de 2017 e 6 de abril de 2016, respectivamente.

Adicionalmente, em Assembleia Geral Extraordinária de 13 de dezembro de 2017, foi aprovada a destinação da Reserva 

especial de desenvolvimento no montante de R$ 17.373.221 para os associados ativos até aquela data e capitalizado 100% 

em sua conta capital.

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 

2017 2016

 (77.663.486)  (59.292.389)

 (9.367.906)

 (5.698.536)

 (2.541.324)

 (8.817.662)

 (9.917.686)

 (6.881.338)

 (6.816.293)

 (10.271.609)

 (6.128.591)

 (4.100.828)

 (7.121.713)

 (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)

 (5.654.913)

20 - Outros ingressos operacionais

Ingressos de depósitos intercooperativos (Nota 6)

Recuperação de créditos baixados como prejuízo (Nota 7.4)

Dividendos e sobras recebidas (Nota 9)

Ingressos de ganhos em processos judiciais (Nota 17)

Atualização monetária de depósitos judiciais

Outros

2017 2016

84.274.027 101.727.851

1.110.183

33.355.986

15.823.573

23.232.125

2.843.242

7.908.918

2.054.564

78.093.672

13.588.484

3.846.010

4.145.121

21 - Outros dispêndios operacionais

Juros sobre o capital integralizado (Nota 18.2) 

Depreciação e amortização 

Descontos concedidos 

Constituição de provisão para contingências 

     trabalhistas e cíveis 

Atualização monetária de contingências tributárias 

Provisão para garantias financeiras prestadas (Nota 16) 

Outros 

2017 2016

 (87.775.492)  (88.652.218)

 (66.883.677)

 (10.171.369)

 (4.994.810)

 (1.809.664)

 (194.549)

 (1.615.658)

 (2.105.765)

 (74.116.065)

 (9.926.392)

 (2.807.137)

 (47.527)

 (269.470)

 (191.296)

 (1.294.331)

22 - Partes relacionadas

22.1 - Remuneração do pessoal-chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui os membros da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria, 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 2017, totalizam R$ 8.197.725 (2016 - R$ 6.373.672), conforme deliberado nas assembleias de 6 de abril 

de 2016 e 2 de abril de 2014, respectivamente.

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

(i) Principais saldos

 

 Ativo

 Operações de crédito - circulante

 Operações de crédito - não circulante

 

 Passivo

 Depósitos a vista, sob aviso e LCA

 

 Patrimônio líquido

 Capital social

 

 

(ii) Principais operações

 Ingresso com operações de crédito

 Dispêndio com captações

2017 2016

 3.468.630 

 437.530 

 25.609.603 

 3.318.393 

 630.897 

 2.434.684 

 3.603.443 

 626.507 

 29.848.561 

 4.129.806 

 662.538 

 2.960.752 

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

19 - Outros dispêndios administrativos
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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.

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.

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

(i) Principais saldos

 

 Ativo circulante

 Títulos e valores mobiliários (Nota 5)

 Relações interfinanceiras (Nota 6)

 

 Ativo não circulante realizável a longo prazo

 Títulos e valores mobliários (Nota 5)

 Investimentos (Nota 9)

 

(ii) Principais operações

 Ingresso de depósitos intercooperativos (Nota 20)

 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

2017 2016

 1.685.605.004

 15.269.284

 245.203.632

 61.817.208

 1.110.183

 197.429.095

 1.628.530.975

 17.823.799

 230.177.494

 60.768.374

 2.054.564

 228.360.029

As operações são realizadas em condições normais de mercado.

A cooperativa responde solidariamente pelas obrigações contraídas pela SICOOB 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 SICOOB SÃO PAULO, em 31 de dezembro de 2017, foram auditadas por auditores 

independentes, que emitiram relatório datado de 19 de fevereiro de 2018, 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 2017 e de 2016, 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 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 Riscos Não-Financeiros, Controles Internos e Compliance 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 nº 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 de 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 nas Resoluções CMN 3.464/2007 e 4.090/2012. 

Conforme preceitua o artigo 9º da Resolução CMN nº 3.464/2007 e o artigo 8º da Resolução CMN nº 4.090/2012, a 

Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de 

liquidez do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), 

desde novembro de 2017, sendo anteriormente realizado pelo 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 bancária (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 liquidez da entidade.
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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 9º 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 na Confederação Nacional das Cooperativas 

do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), 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 nº 3.988/2011.

Conforme preceitua o artigo 9º da Resolução CMN nº 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 e controles do capital 

mantido pela Cooperativa, 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.

25.5 - Comitê de Auditoria

A Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus criou o Comitê de Auditoria, que tem sob sua responsabilidade a 

coordenação e supervisão de todas as atividades de auditoria interna e externa da Cooperativa. O Comitê de Auditoria da 

Cooperativa é um órgão estatutário de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração. É composto 

por dois conselheiros e um membro especialista contábil externo. Iniciou suas atividades em fevereiro de 2017, em 

conformidade com a Resolução CMN nº 3.198/2004.

26 - Garantias

Em 31 de dezembro de 2017, a Cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias prestadas, no montante 

de R$ 94.249.147 (2016 - R$ 67.928.385), referentes a avais prestados em operações de crédito de seus associados com 

instituições financeiras oficiais. Em 31 de dezembro de 2017, o montante de R$ 2.156.282 (2016 – R$ 540.624) está 

provisionado na rubrica "Outras obrigações" (Nota 16), no passivo circulante, para fazer face à expectativa de perda 

esperada para essas operações.

27 - Cobertura de seguros 

Em 31 de dezembro de 2017, 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:

 Danos materiais, corporais, morte e invalidez

Incêndio, Raio, Explosão de qualquer

natureza, danos elétricos, e outros

 Responsabilidade Civil para Conselheiros,

Diretores e/ou Administradores

 11.850.000

 80.000.000

 20.000.000

Riscos cobertos
Montante máximo

da cobertura

Frota

Imóvel

D&O

bens segurados

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

Contador

André Luis Marangoni – CRC 1SP191800/0-8
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RESUMO DO RELATÓRIO
DO COMITÊ DE 
AUDITORIA - 2017

Resumo do Relatório do
Comitê de Auditoria - 2017
Introdução
1. O Comitê de Auditoria da Sicoob Credicitrus é órgão 
estatutário e tem por finalidade assessorar o Conselho de 
Administração, manifestando-se sobre as demonstrações 
contábeis e a efetividade do sistema de controles internos, 
do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e 
independente.

2. A administração da Sicoob Credicitrus é responsável por 
elaborar e garantir a integridade das demonstrações 
contábeis, gerir os riscos, manter sistema de controles 
internos efetivo e consistente e zelar pela conformidade às 
normas legais e regulamentares.

3. A Auditoria Interna realiza, de forma independente, 
trabalhos, de avaliação das ações de gerenciamento de 
riscos e da adequação e efetividade dos controles internos.

4. A PricewaterhouseCoopers (PwC) é a empresa de 
auditoria independente contratada para prestar serviços de 
auditoria das demonstrações contábeis da Sicoob 
Credicitrus. Cabe à Auditoria Independente: 

a) opinar sobre a adequação das demonstrações contábeis 
em relação à posição financeira e patrimonial, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e aplicáveis a instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil; e 

b) avaliar a qualidade e adequação do sistema de controles 
internos, em conexão com os trabalhos de auditoria das 
demonstrações contábeis, inclusive o sistema de 
gerenciamento de riscos e o cumprimento de dispositivos 
legais e regulamentares.

Atividades
5. O Comitê de Auditoria, no cumprimento das exigências 
legais e regulamentares: 

a) promoveu, no decorrer de 2017, 9 (nove) reuniões 
ordinárias e 2 reuniões extraordinárias;

b) atuou com independência, sempre fundamentado pelas 
informações recebidas da administração, dos auditores 
independentes, dos auditores internos e dos responsáveis 

riscos são adequados ao porte e à complexidade da Sicoob 
Credicitrus, havendo esforço contínuo da administração para 
aprimorar os sistemas, processos e procedimentos.

9. O comitê de Auditoria analisou os relatórios de 
ocorrências da Ouvidoria e do Canal de Conduta Ética, não 
tendo constatado irregularidades.

Auditoria Independente
10. Os auditores independentes contratados – 
PricewaterhouseCoopers – PwC – apresentaram, ao Comitê 
de Auditoria, o resultado de seus trabalhos e aspectos 
contábeis relevantes, não tendo sido identificadas situações 
que possam afetar a objetividade e independência da 
auditoria.

11. O Comitê de Auditoria considera satisfatórios os trabalhos 
realizados pela Auditoria Independente, que corroboram 
com a opinião do Comitê, acerca da integridade das 
demonstrações contábeis de 31/12/2017.

Auditoria Interna
12. Em conformidade com o planejamento anual aprovado 
pelo Conselho de Administração, a Auditoria Interna 
apresentou, nas reuniões mensais do Comitê de Auditoria, o 
resultado dos trabalhos realizados, não tendo sido 
identificados riscos residuais que possam afetar a solidez e 

Maria Madalena Fernandes Rocha
Coordenadora

Raul Huss de Almeida

Marcos Lourenço Santin

pelo gerenciamento de riscos e controles internos e, ainda, 
pelas suas próprias convicções decorrentes de observação 
direta;

c) acompanhou o processo de preparação das demonstrações 
contábeis; avaliou os aspectos relevantes, a abrangência, 
conformidade e clareza das notas explicativas; examinou as 
práticas contábeis adotadas, os procedimentos utilizados para 
constituição de provisões e conheceu o teor do relatório dos 
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis;

d) promoveu reuniões com a Diretoria e os Conselhos de 
Administração e Fiscal e, nas situações em que identificou 
oportunidades de melhoria, sugeriu aprimoramentos à 
instância competente;

e) acompanhou e avaliou os trabalhos de: Auditoria Interna; 
Auditoria independente; gerenciamento dos riscos de 
mercado, de liquidez, de crédito, operacional e socioambiental; 
prevenção à lavagem de dinheiro e gestão de continuidade de 
negócios; e

f) apresentou recomendações à administração, as quais 
constam nas atas das reuniões, todas arquivadas e 
disponíveis para os órgãos de administração.

Sistema de Controles Internos, 
Gestão de Riscos e Compliance
6. Em reuniões realizadas com as áreas responsáveis e por 
meio da análise das informações e documentos solicitados e 
disponibilizados pela administração, o Comitê de Auditoria 
avaliou aspectos relativos ao sistema de controles internos e 
gestão de riscos, não tendo sido identificadas falhas no 
cumprimento da legislação, da regulamentação e das 
normas internas que possam colocar a Cooperativa em 
risco.

7. Em 2017 não ocorreram comunicações sobre erros, 
fraudes ou descumprimento de dispositivos legais ou 
normativos, por meio dos canais de comunicação, 
colocados à disposição dos funcionários, dos cooperados e 
do público em geral.

8. O Comitê de Auditoria considera que o sistema de 
controles internos e os processos relacionados à gestão de 

continuidade da Sicoob Credicitrus.

13. O Comitê de Auditoria avalia positivamente a cobertura 
e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna.

Demonstrações Contábeis
14. Foram analisados os procedimentos de preparação dos 
balancetes e balanços, das notas explicativas e dos 
relatórios financeiros publicados em conjunto com as 
demonstrações.

15. O Comitê de Auditoria conclui que as demonstrações 
contábeis de 31/12/2017 foram elaboradas em 
conformidade com às práticas contábeis adotadas no 
Brasil, normas e instruções do Banco Central do Brasil e, 
quando aplicável, aos normativos da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, refletindo, em todos os aspectos 
relevantes, a situação patrimonial e financeira da Sicoob 
Credicitrus naquela data.

Bebedouro, 20 de fevereiro de 2018.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus, no exercício de suas atribuições legais e 
estatutárias, tendo realizado análises preliminares, levantamento de pontos a serem esclarecidos, observações sobre 
melhorias nas práticas adotadas e recomendações aos órgãos de administração, todas registradas nas Atas das reuniões 
periódicas junto a diretores, gerentes e supervisores das diversas áreas responsáveis e, ainda, os exames das 
demonstrações contábeis, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras e Perdas, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2017, com base:
 
• no Relatório dos Auditores Independentes – PricewaterhouseCoopers, datado de 06 de março de 2018;
 
• no Relatório Anual do Comitê de Auditoria da Sicoob Credicitrus; 

• no Relatório da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; 

• e, substancialmente nas informações recebidas da administração,  

conclui que as demonstrações contábeis examinadas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Cooperativa, em 31 de dezembro de 2017.

Bebedouro, 06 de março de 2018. 

MARCOS ANTONIO MUTTON JÚNIOR 
Coordenador

FERNANDO MOURA BOTTI  
Secretário

ANTONIO LUIS SANT’ANNA  
Conselheiro Efetivo
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RELATÓRIO 
DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

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 2017 e as respectivas demonstrações 

das sobras, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 

caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 

principais políticas contábeis.

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 2017, 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.

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 uma minuta do Relatório de Sustentabilidade, a nós 

disponibilizada pela administração no dia 5 de março de 2018.

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, com base na minuta acima mencionada.

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.

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, 6 de março de 2018

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

CRC 2SP000160/O-5

 

Maurício Cardoso de Moraes

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