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Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil. Somos mais de 4 milhões de pessoas1 que 
acreditam que dá para cuidar do dinheiro de um jeito diferente e 
descomplicado, e ainda gerar transformações na sociedade. 

Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de 
nossas 116 cooperativas1. Em nosso dia a dia, construímos um 
relacionamento próximo com os associados, conhecendo seus 
sonhos e ajudando-os a conquistar seus objetivos pessoais com 

nossas soluções financeiras.  Por meio dessa relação de confiança, 
decidimos juntos os rumos do negócio e geramos valor para as 
comunidades onde estamos presentes. 

Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques 
de nossa cooperativa, a Sicredi Pernambucred, em 2018. Ao longo dos 
capítulos, iremos abordar nossas conquistas, resultados financeiros, 
projetos apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.

Boa leitura!

Sicredi Pernambucred

Juntos 
fazemos a diferença

1Dados de dezembro de 2018.

Sicredi Pernambucred
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Agência Santo Antônio
Recife - PE
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Mensagem
dos Dirigentes

Caro associado,

Apresentamos os resultados obtidos durante os quatro anos (2015-2018) do grupo de gestão do planejamento 

estratégico e das ações táticas da Sicredi Pernambucred, encerrados em 31 de dezembro de 2018. Inobstante os 

desafios do cenário econômico, esta gestão implementou ações que marcaram historicamente a cooperativa, 

assegurando a sua consolidação no mercado financeiro, passando a participar definitivamente do Sistema Sicredi 

através da migração de toda a sua plataforma de negócios para um novo ambiente tecnológico e profissional, 

reconhecidamente um dos melhores e mais seguros sistemas de cooperativismo financeiro do país. 

 

Ao longo dos quatro anos de gestão, nos adequamos às tendências do mercado financeiro, passando por uma 

transformação digital, ampliando o nosso portfólio de produtos e serviços, bem como a forma de interagir com 

os associados através de novos canais de atendimento, plataformas digitais e aplicativos com impacto positivo 

junto ao quadro social através do “jeito Sicredi de ser”.

Além disso, numa perspectiva estratégica arrojada, ampliamos as possibilidades de admissão de novos 

associados em toda a Região Metropolitana do Recife, que concentra cerca de 70% do Produto Interno Bruto 

do Estado, e entregamos nossa 10ª agência de atendimento, localizada no centro do Recife, no bairro de Santo 

Antônio. Consolidando a gestão da Sicredi Pernambucred, atingimos mais de 15,8 mil associados.  

 

Conquistamos, por três anos consecutivos, o cobiçado prêmio “Great Place to Work”, que certifica e qualifica a 

Sicredi Pernambucred como sendo uma das melhores empresas para se trabalhar em Pernambuco. As constantes 

vitórias comprovam e reconhecem a nossa cooperativa como um dos melhores ambientes de trabalho e 

valorização dos colaboradores.

Dessa maneira, agradecemos toda a confiança que nos foi depositada durante o quadriênio de atuação da nossa 

gestão. A nossa forma cooperativista de trabalho nos garante segurança em afirmar que continuaremos com a 

nossa visão de ser a principal instituição financeira de nossos associados – os donos do negócio, contribuindo 

com o desenvolvimento econômico e social do Estado de Pernambuco, através da aplicação de recursos na 

região, do fomento a educação financeira e do favorecimento à mobilidade social na região onde atuamos.

Vamos juntos nesta trajetória vitoriosa.

Francisco Abreu
Presidente do Consad 

Giovanni Prado
Diretor Executivo

5

Sicredi Pernambucred



6

Sicredi Pernambucred

Nossa cooperativa conta com 15.867 
associados e 141 colaboradores, que 
possuem objetivos comuns e formam 
uma rede que apoia o nosso crescimento 
conjunto. Estamos presentes em 05 
municípios em Pernambuco, onde  
contamos com 10 agências.

Iniciamos nossas atividades em 2000 
e somos uma instituição financeira 
cooperativa formada por pessoas unidas 
em torno de objetivos em comum. Por 
meio da cooperação e parceria, somos 
comprometidos com a vida financeira 
dos nossos associados, incentivamos o 
desenvolvimento econômico e social das 
comunidades, além de não visarmos o lucro 
e dividirmos os resultados alcançados ao 
final de cada ano entre todos os associados.

Um dos nossos diferenciais é o modelo 
de gestão democrática composta pelos 
próprios associados em Assembleias, 
onde dialogamos, compartilhamos e 
contribuímos juntos para o futuro do nosso 
empreendimento coletivo.

Em 2018, nossa cooperativa teve um 
crescimento de 22,99% em ativos totais. 
Inauguramos uma nova agência no coração 
do Recife, localizada no bairro de Santo 
Antônio, com todos os produtos e serviços 
da Sicredi Pernambucred, a nova agência 
conta com o design de interior mais 
convidativo e atraente, o que traz a sensação 
de conforto e bem-estar. Tudo isso feito 
para estar ainda mais próximo dos nossos 
associados.

Nossa
cooperativa

A Sicredi Pernambucred

Agência Santo Antônio
Recife - PE
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10
AGÊNCIAS

Em 05 cidades

      PERNAMBUCO
     Caruaru
    Jaboatão dos Guararapes
   Recife
  Petrolina
 Salgueiro

Presença
da Sicredi 

Pernambucred

PE



Confira nossas principais conquistas ao longo de 2018:

Diversas foram as realizações da Sicredi 
Pernambucred em 2018, mas, entre elas, os principais 
destaques da cooperativa foram a migração completa 
dos nossos sistemas operacionais; a aprovação frente 
ao Banco Central do Brasil da abertura da cooperativa 
para captação de novos associados; a inauguração 
da 10ª agência de atendimento, localizada no centro 
do Recife, no bairro de Santo Antônio e nosso 
exponencial crescimento em valor de Resultado.

Comprometida em atender de maneira mais 
simples, próxima e ativa, migramos nossos 
sistemas operacionais para estarmos integrados 
nacionalmente como sistema único e, assim, nossos 
associados vivenciarem a experiência completa em 
ser Sicredi. Composta por colaboradores preparados 
e qualificados, a Sicredi Pernambucred superou os 
desafios de mudança na rotina e agora faz parte 
deste sistema de referência internacional.

Para estar totalmente integrada aos princípios 
cooperativistas, a Sicredi Pernambucred abriu as 
portas para a livre adesão de associados na Região 
Metropolitana do Recife, desde que atendam aos 
critérios de análises estabelecidos pela cooperativa e 
estejam na plenitude de sua capacidade civil. Assim, 
ampliamos nossas oportunidades de negócios e 
propagamos o cooperativismo para um maior número 
de pessoas.

Pensada para estar mais próxima dos nossos 
associados, a Sicredi Pernambucred inaugurou sua 
10ª agência de atendimento, localizada no coração 
do Recife, no bairro de Santo Antônio. A nova agência 
busca oferecer a experiência única em ser Sicredi, 
com ambiente convidativo e atraente para oferecer 
conforto e bem-estar. Além disso, a agência Santo 
Antônio conta com todos os produtos e serviços da 
Sicredi Pernambucred e uma equipe de colaboradores 
pronta para atender e esclarecer todas as eventuais 
dúvidas dos nossos associados. 

No mundo cooperativista precisamos ser 
colaborativos. Firmamos parcerias ao longo de 2018 
para trabalharmos em conjunto na qualificação 
dos nossos colaboradores, bem como atuarmos no 
desenvolvimento da comunidade. Promovido pelo 
Banco Central do Brasil, colaboradores, conselheiros 
e diretores da Sicredi Pernambucred participaram do 
Curso de Formação de Multiplicadores em Gestão de 
Finanças Pessoais.

Comprovando o excelente desempenho nos negócios 
em 2018, a Sicredi Pernambucred alcançou o 
percentual de crescimento de 87,71% em Resultados. 
Isso significa que a cooperativa quase dobrou o valor 
obtido em relação ao exercício anterior, confirmando 
sua solidez financeira e credibilidade frente ao 
mercado cooperativista.

Sicredi Pernambucred
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Destaques da  
cooperativa em 2018

A Sicredi Pernambucred
em números

associados

colaboradores

em ativos

em operações de crédito

R$ 19.451 milhões

15.867

141

343.334 milhões

261.885 milhões

Resultado de

R$

R$
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Prêmios e reconhecimentos 
da nossa cooperativa

Premiação GPTW

Reconhecimento

Com talento e dedicação, crescemos cada dia 
mais. E assim, pelo terceiro ano consecutivo, 
a Sicredi Pernambucred foi certificada 
como uma das melhores empresas para se 
trabalhar em Pernambuco.

O reconhecimento é dado pelo Instituto 
Great Place to Work, em parceria com 
o Jornal do Commercio e a ABRH-PE. 
A pesquisa “Melhores Empresas para 
Trabalhar – GPTW” é a maior avaliação dos 
critérios de confiabilidade e bem-estar dos 
colaboradores com o ambiente de trabalho.

Além da confiança, os valores, a inovação, 
o crescimento financeiro, a liderança dos 
gestores e a maximização do potencial 
de cada colaborador, são elementos 
fundamentais para que a Sicredi 
Pernambucred esteja pelo terceiro ano 
consecutivo na premiação do GPTW, o que 
reforça a ideia de que juntos, podemos ir 
além. 

Como forma de agradecer a todos os 
colaboradores que nos ajudam a manter o 
ambiente de trabalho mais estimulante e 
acolhedor, a cooperativa no dia seguinte a 
premiação do GPTW, entregou a todos os 
setores uma cesta de lanches com cartão 
alusivo à conquista.

Como resultado de nosso trabalho em 2018, ficamos pelo 3° ano consecutivo entre as 
melhores empresas para se trabalhar em Pernambuco: 
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O Sicredi
Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o fortalecimento financeiro 
e a qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde 
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600 
agências, e disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços financeiros1. 

Nossas 116 cooperativas1 estão organizadas em um sistema nacional, formando uma rede 
de apoio que diminui riscos e fortalece nossa atuação local. Contamos com empresas 
especializadas e instrumentos financeiros que oferecem segurança, credibilidade e 
confiabilidade aos associados de todo o país. 

Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e financeira para atuar 
localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza a 
atuação dos associados como donos do negócio, incentivando a participação nas decisões e 
compartilhando os resultados finais.

Missão
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções 
financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos associados e da sociedade.

Visão 
Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, comprometida 
com o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades, com 
crescimento sustentável das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

• Preservação irrestrita da natureza  
cooperativa do negócio

• Respeito à individualidade do associado
• Valorização e desenvolvimento das pessoas

• Preservação da instituição como sistema
• Respeito às normas oficiais e internas
• Eficácia e transparência na gestão 

Valores 

1Dados de dezembro de 2018.
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Presença do Sicredi 
no Brasil
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Estados com 
agências do Sicredi

Estados com projeto de 
expansão em andamento

AM

RR
AP

AC
RO

MT

PA

TO

GO

MS

RS

SC

PR

SP

MG

BA

MA

PI

CE

ES

SE

AL

PE

PB

RN

RJ

DF

1.600 agências 
22 estados e no Distrito Federal

Somos a única 
instituição financeira 
em 203 cidades do país

87% dos municípios 
onde estamos presentes têm
menos de 100 mil habitantes
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Mais de 

4 milhões 
de associados

1.654 pontos 
de atendimento

Nossos 
Números*

Presença em  

22 estados 

Mais de  

300 soluções
financeiras 

24,9 mil
colaboradores em

1.238 cidades

5
centrais

*Fonte: Perfil Institucional - dezembro de 2018
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R$ 95 bilhões  
de ativos

R$ 14,9 bilhões 
em patrimônio líquido

Resultado de 

R$ 2,7 bilhões

R$ 60,4 bilhões 
em depósitos totais

R$ 56 bilhões 
de saldo em carteira 

de crédito

Solidez  
Financeira

Sicredi Pernambucred
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Sicredi Pernambucred

Estrutura de apoio
à cooperativa

No Sicredi, o associado conta com a solidez e a segurança 
de um sistema que cresce e evolui há mais de 115 anos.

Brasil Central

Centro Norte

PR/SP/RJ

Sul/Sudeste

Cooperativas

Junto com as cooperativas, são as con-
troladoras da SicrediPar. Difundem o 
cooperativismo de crédito e efetuam a 
supervisão das cooperativas singulares 
filiadas, apoiando-as nas atividades de 
desenvolvimento e expansão.

-

Principal elo com os associados. São as instâncias decisórias pri-
márias do Sistema. Têm como objetivos estimular a formação de 
poupança, administrar os recursos e conceder empréstimos aos 
associados, além de prestar serviços próprios de uma instituição 
financeira convencional por meio de suas agências.

Norte/Nordeste 

Associados

São os donos do negócio 
e têm direito a voto com 
peso igual nas decisões da 
cooperativa, independente 
do volume de recursos 
aplicados. Vinculam-se às 
cooperativas filiadas, inte
gralizando cotas de capital.

Centrais
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Confederação Sicredi

É o centro de serviços compartilhados 
entre as empresas e as entidades que 
integram o Sicredi.

SicrediPar

Conselho de

Administração

Empresas controladas

CAS - Centro Administrativo Sicredi

É a sede da SicrediPar, do Banco Co-
operativo e suas empresas controla-
das, da Fundação, da Sicredi Fundos 
Garantidores (SFG) e da Confedera-
ção. Desenvolve soluções e auxilia 
as cooperativas no atendimento das 
necessidades dos associados.

Fundação Sicredi

Mantém viva a essência do cooperativismo, por meio de 
iniciativas educacionais e culturais cooperativas e susten-
táveis aderentes à estratégia, contribuindo com qualidade 
de vida aos associados, colaboradores e sociedade.

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)

Tem por objeto principal prestar garantia de depósitos 
na forma, condições e limites previstos em regulamentos 
próprios, aos associados das cooperativas. Suas reservas 
são constituídas por contribuições mensais ordinárias e 
extraordinárias das cooperativas ao fundo, ressarcimentos 
e recuperação de ativos.

É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena 
as decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participação 
direta e formal das cooperativas de crédito na gestão corporativa 
e dar maior transparência à estrutura de governança. O Conselho 
de Administração se reúne mensalmente para discutir e deliberar 
acerca dos temas estratégicos e sistêmicos.

Monitora o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da administração.

Confederação
Sicredi

Rabo Partnerships 
B.V. e IFC

D
ir

et
or

  E
xe

cu
ti

vo
  d

o 
 C

A
S

Sicredi Cartões

Administradora 
de Consórcios Sicredi

Corretora 
de Seguros Sicredi

Administradora de 
Bens Sicredi

Fundação
Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Banco 
Cooperativo 
Sicredi

Banco Cooperativo Sicredi

Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro, 
desenvolve e disponibiliza produtos e serviços finan-
ceiros. É responsável pela estrutura centralizada de 
gestão de riscos do Sistema e administração em escala 
dos recursos. Tem como parceiros estratégicos o Rabo 
Partnerships B.V., e a IFC.

Conselho Fiscal
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Sicredi Pernambucred

Destaque do Sistema 
em 2018

Durante o ano de 2018, tivemos uma série de avanços importantes na digitalização, 
ampliação, consolidação e fortalecimento do Sicredi. Conheça abaixo algumas delas:

• Lançamos o Woop Sicredi, conta 
digital que permite ao associado uma 
experiência de cooperativa 100% 
online. A plataforma, que roda em 
um novo sistema digital, permite 
uma experiência interativa e ágil, 
nos aproximando dos associados 
que buscam uma vida cooperativa 
totalmente online.

Ao longo de 2018, continuamos 
investindo em nosso processo de 
transformação digital, que tem o 
objetivo de atualizar continuamente 
nossos sistemas e soluções para atrair 
novos associados e apoiar a perenidade 
de nosso negócio.  O Sicredi Woop, a 
digitalização de nossos produtos e 
serviços bancários são algumas das 
primeiras iniciativas nessa direção, que 
continuará a gerar frutos nos próximos 
anos.

Transformação
digital
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Prêmios do Sicredi  
em 2018

Conquistamos uma série de prêmios e reconhecimentos nacionais ao longo do ano: 

Top 5 do BC:  
segundo lugar entre as instituições Top 5 de 2017 no ranking sobre inflação, tanto 
nas categorias Atacado (IGP) quanto na de Consumidor (IPCA). O levantamento 
é promovido pelo Banco Central, com as projeções econômicas mensais mais 
consistentes ao longo do ano anterior e tem participação de mais de 100 
organizações.

Ranking do BNDES: 
destaque no ranking de desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), que identifica o desempenho das instituições financeiras nas operações 
em que o BNDES participa indiretamente do repasse de recursos por meio de um agente 
financeiro credenciado. Em linhas agro, figuramos na 1ª posição. Já em operações 
indiretas, ficamos em 7ª lugar, figurando na 1ª posição nas operações indiretas para 
pessoa física.

Prêmio ABAC Compartilhar 2018:  
reconhecidos pelo desempenho na categoria Melhores Práticas Comerciais na área de 
Consórcios. O prêmio é concedido pela Associação Brasileira das Administradoras de 
Consórcios (ABAC).

Finanças Mais 2018:  
pela segunda vez consecutiva, o Banco Cooperativo Sicredi foi ranqueado pelo anuário Estadão Finanças Mais 
Broadcast+, na categoria Bancos – Financiamento. O ranking é publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 
parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, e apresenta uma radiografia das instituições 
líderes do setor financeiro no País.

Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas  
de Crédito, na sigla em inglês):  
dois projetos do Sicredi foram premiados pelo programa World Young Credit Union 
People, destinado a colaboradores de até 35 anos de idade que desenvolveram iniciativas 
de relevância econômica e social nas regiões onde atuam. Já o Athena Award reconheceu 
nossa contribuição para o desenvolvimento de lideranças femininas nas cooperativas de 
crédito e o Growth Award premiou as três instituições financeiras cooperativas com maior 
crescimento na base de associados em todo o planeta, entre elas o Sicredi.

Melhores & Maiores 2018: 
o Sicredi foi destacado 14 vezes no anuário Exame – Melhores & Maiores 2018. Na 
categoria 200 Maiores Grupos, a SicrediPar é destaque na 48ª posição. Já o Banco 
Cooperativo Sicredi manteve sua colocação no 3ª lugar em Crédito Rural e ocupa o 
40º lugar entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio. 

Valor 1000:  
mais uma vez, figuramos entre os maiores do país de acordo com o ranking Valor 
1000, com destaque em 12 indicadores do anuário. Na classificação dos 100 
Maiores Bancos, ficamos em 10º lugar. Entre as instituições financeiras que mais 
cresceram em Operações de Crédito e em Depósitos Totais, figuramos em 4º e 11º 
lugar, respectivamente.
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Como fazemos
juntos

Acreditamos que, quando todos decidem 
juntos, todos crescem juntos. Por isso, 
nossos associados elegem a cada 
quatro anos os membros do Conselho 
de Administração, que orientam e 
supervisionam a gestão para que suas 
ações atendam aos interesses dos 
associados e demais partes interessadas. 
O Conselho é responsável por fixar 
a orientação geral e estratégica e os 
objetivos da cooperativa. A diretoria, 
que é a responsável pela gestão 
executiva do negócio, é indicada 
pelo Conselho de Administração.

A Cooperativa, por ser filiada a uma 
Central, participa da escolha dos membros 
do Conselho de Administração e Diretoria 
desta Central. Além disso, a Cooperativa 
e a Central integram a SicrediPar, que é 
uma holding responsável pela definição 
das estratégias do Sicredi. Por meio 
dessa gestão participativa, os associados 
influenciam as decisões de todo o sistema.

Gestão participativa  
da cooperativa

elegem

Associados

Conselho Fiscal  
da Cooperativa

Conselho de 
Administração 
da Cooperativa

1

2 3

seleciona

Diretoria

4
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1 Participação dos 
associados na 
Assembleia Geral 
Ordinária

4 Diretoria 
Antônio Medeiros de Souza 

Adilson Gomes Barbosa 

Giovanni Gomes do Prado  

Edmilson Soares do Vale 

Marcos Jair de Souza Cordeiro

2 Conselho Fiscal 
Rogério Antônio Coutinho da Costa 

Jacy Rodrigues C. da Silva Sampaio 

Fernando Rivas Zorrilla Alvarez

3 Conselho de 
Administração 
Luciano João de Carvalho 

Erick Alves da Silva 

Jacqueline Augusta de L. Caldas 

Givaldo Macêdo Soares 

Francisco José F. de Abreu Santos 

Luis Aureliano de Barros Correia 

Lucio Gil Guimarães Santos 

Milton Correia da Silva 

Carlos Alberto Sales de Almeida
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Com a palavra, 
Luis Aureliano 
de Barros Correia, 
Vice-Presidente do Conselho de 

Administração da Sicredi Pernambucred 

“Caro associado, 
A nossa Assembleia Geral Ordinária é o 
momento de definição da distribuição 

dos excelentes resultados alcançados e 
da eleição do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal. A sua presença 
é fundamental para continuarmos 
avançando juntos no crescimento e 
engrandecimento da nossa Sicredi 
Pernambucred.
Obrigado por participar conosco 
desse momento imprescindível para a 
continuidade do sucesso já alcançado!” 

20

Compartilhamento  
das decisões

As assembleias são a instância de deliberação 
fundamental de nosso modelo de gestão, 
na qual colocamos em prática os valores 
da democracia e da transparência, pilares 
centrais do cooperativismo. É nesses espaços 
que os nossos associados exercem papel de 
dono do negócio, participando diretamente 
das decisões que afetam seus investimentos 
e sua comunidade. 

Através da participação nas discussões e 
deliberações das Assembleias, os associados 
têm responsabilidade individual e coletiva 
para exercerem plenamente o seu direito de 
voto nos assuntos propostos.

Durante o evento, apresentamos a Prestação 
de Contas; decidimos a Destinação dos 
Resultados referentes ao exercício de 
2018; aprovamos a Fixação dos Valores 
dos Honorários, das Cédulas de Presença e 
apreciamos o Plano de Trabalho para 2019.

Vamos continuar trabalhando para cada vez 
mais atingir excelentes resultados como 
estes. Faz parte dos princípios da Sicredi 
Pernambucred disseminar o cooperativismo. 
Contamos com você e muito obrigado 
por construir juntos o futuro do nosso 
empreendimento coletivo.

Sicredi Pernambucred



O Plano de Ação para o ano de 2019 é parte 
integrante do PEP – Planejamento Estratégico 
Sicredi Pernambucred – Quadriênio 2017-2020 
segregado por distintas perspectivas:

Governança Corporativa – aprofundar os 
estudos da representação por delegados. 
Reforçar os princípios da transparência, 
equidade, ética e responsabilidade corporativa 
na condução dos rumos da cooperativa;

Desempenho Financeiro – ampliar o quadro 
social, disseminando o cooperativismo, assim 
como o crescimento das operações de crédito e 
captação de recursos;

Gestão de Pessoas – continuidade da 
capacitação do corpo funcional, buscando a 
elevação do nível profissional, satisfação e 
comprometimento dos colaboradores;

Marketing e Responsabilidade Socioambiental 
– promover junto com a Diretoria a educação 
financeira, cooperativista e motivacional para 
o quadro de associados. Responsabilidade 
Socioambiental junto aos associados e 
colaboradores, promovendo sua participação.

Visão de Futuro – intensificar a divulgação 
e utilização de produtos e serviços, 
disponibilizados aos associados após a 
migração/integração de sistemas do Sicredi 
Nacional.

Em 2018, os Conselheiros, Diretores e os 
principais Gestores da Sicredi Pernambucred 
revisaram o Planejamento Estratégico da 
cooperativa e ajustaram as velas devido ao 
momento de migração completa dos sistemas 
operacionais.

Revisitação do Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico Sicredi Pernambucred

Planejamento para 
o próximo período

Sicredi Pernambucred

21



22

Sicredi Pernambucred

Relacionamento  
próximo

Procuramos estar presentes na vida do 
associado, conhecendo a fundo seus objetivos 
pessoais e profissionais e compreendendo 
as suas necessidades. É dessa forma 
que contribuímos cada vez mais com seu 
crescimento, colaborando financeiramente 
com seus projetos e promovendo a melhoria 
da sua qualidade de vida.

Nossos colaboradores também são 
associados da cooperativa e se identificam 
com nossa causa. Quando eles se engajam 
em prol da prosperidade dos negócios e 
projetos apoiados, o fazem por meio de 
um vínculo de parceria com os demais 
associados. Assim, colocam em prática a 
cultura de fazer e crescer juntos, criando uma 
rede de apoio que mantém o cooperativismo 
vivo e gera bons negócios.

Perfil dos colaboradores 
da Sicredi Pernambucred

Nível funcional Homens Mulheres Total

Eleitos 19 2 21

Alta liderança 2 3 5

Média liderança 6 13 19

Profissionais 31 53 84

Técnicos 0 0 0

Estagiários 4 5 9

Jovens aprendizes 2 1 3

Total 64 77 141

Faixa
etária

51,78%

26,95%

11,35%

Até 30 anos

40 a 50 anos

30 a 40 anos

Mais de 50 anos

9,92%

141
Colaboradores



Sicredi Pernambucred

51,78%

A capacitação de pessoas é uma prática que faz parte 
da cultura Sicredi Pernambucred desde a sua fundação 
e que vem contribuindo no desenvolvimento individual 
de cada colaborador. Em 2018, a cooperativa realizou 
diversos treinamentos como processo de construção 
de capacidade interna, dando mais foco a formação 
técnica operacional principalmente devido ao processo 
de Migração.

Esta prática se consolidou com o uso da ferramenta 
Sicredi Aprende, pois possuímos uma plataforma EAD, 
onde o colaborador realiza, sem custos, qualquer curso 
que for de seu interesse, desde que esteja disponível 
na grade de capacitações.

Anualmente, a cooperativa proporciona aos 
colaboradores a possibilidade de auxiliar com 50% 
nos custos com pós-graduação. Uma das formas de 
investir na formação e capacitação são as parcerias 
com instituições de ensino para cursos de graduação, 
pós e de línguas, que a cooperativa oferece, dando 
desconto para o colaborador, e em alguns casos, 
também para o dependente.

Além disso, possuímos o Programa Desenvolvimento 
de Liderança, iniciado em 2014, que consiste num 
conjunto de capacitações específicas para todos os 
gestores da cooperativa, com o objetivo de prepará-los 
para os desafios.

E podemos concluir citando o Programa de 
Multiplicadores, que visa dar espaço a um colaborador 
que domina alguma ferramenta ou processo, para 
que este multiplique o seu conhecimento com os 
demais colaboradores, atuando como facilitador 
nas capacitações internas. Foram realizados vários 
treinamentos, incluindo o Curso de Imposto de Renda, 
e vários outros que envolvem formação técnica e 
operacional.

Treinamento de Produtos e Serviços

Capacitação Imposto de Renda

Treinamento
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Sicredi Pernambucred

Segurança 
financeira

O Sicredi oferece uma rede de apoio na qual as 
cooperativas atuam de forma integrada e dão suporte 
umas às outras. Ao fazer parte dessa rede, nossos 
associados contam com uma série de instrumentos 
que garantem segurança e confiabilidade a seus 
investimentos. 

O Sicredi Fundos Garantidores, por exemplo, é 
um fundo constituído pelas contribuições das 
cooperativas do Sicredi, ressarcimentos e recuperação 
de ativos. Tem a função de garantir o cumprimento 
das obrigações financeiras e apoiar ações de 
desenvolvimento das cooperativas. 

Também contamos com a garantia do Fundo 
Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) – 
www.fgcoop.coop.br –, que foi criado com o objetivo de 
cumprir com o mesmo papel que o FGC desempenha 
para os bancos comerciais, garantindo depósitos e 
viabilizando a assistência financeira a instituições 
com eventuais dificuldades de liquidez. Ele oferece 
garantia aos depósitos das pessoas físicas e jurídicas 
integrantes do quadro social de suas cooperativas em 
até R$ 250 mil por CPF/CNPJ. 

Além disso, nossa cooperativa conta com uma área de 
Controles Internos e um Conselho Fiscal, que fiscaliza 
a parte financeira e administrativa, orientando o 
Conselho de Administração e a Diretoria Executiva nos 
procedimentos corretos a serem seguidos.

A auditoria interna constitui o conjunto de 
procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar 
a integridade, adequação e eficácia dos controles 
internos e das informações físicas, contábeis, 
financeiras e operacionais da Sicredi Pernambucred, 
realizada pela Central Sicredi NNE, que dispõe 
de equipe própria especializada, responsável por 
realizar auditorias em todas as cooperativas filiadas.
Enquanto que a Auditoria Externa tem importância 
crescente para o amadurecimento do ambiente de 
negócios, assegurando maior credibilidade para 
as demonstrações contábeis das empresas, seu 

parecer atesta os limites estabelecidos pelas normas 
profissionais, que foram realizadas em conformidade 
com as práticas contábeis aplicáveis à entidade, 
contribuindo para a transparência e confiança entre as 
empresas e o público investidor.

Atualmente, a Ernst & Young é a empresa responsável 
pela auditoria das cooperativas filiadas ao Sistema 
Sicredi. É também uma das empresas mais respeitadas 
e confiáveis do setor.

Nossa avaliação de risco é realizada através de 
decisões colegiadas amparadas em Comitês 
Específicos. Nesta gestão, participam todas as esferas 
que compõem o escopo de Governança Corporativa 
do Sicredi, que compreende desde as Cooperativas 
Singulares, Cooperativas Centrais, até as diversas 
áreas técnicas, de negócio e operacionais estruturadas 
nas empresas de terceiro grau do Sistema.

A segurança dos investimentos de nossos associados 
é atestada pelas principais agências de classificação 
de risco de crédito no mundo, que garantiram ao Banco 
Cooperativo Sicredi os seguintes ratings em escala 
nacional:

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Poor’s: AAA



Sicredi Pernambucred

Soluções oferecidas  
em 2018

Destaques do anoAo longo de 2018, apoiamos os nossos 

associados com uma série de soluções 

financeiras. Os principais destaques 

da cooperativa foram: o empréstimo 

consignado, as aplicações financeiras 

em RDC, os nossos consórcios de 

serviços e auto, e a utilização dos 

cartões de crédito e débito.

Com taxas justas e adequadas aos 

Servidores Públicos, o empréstimo 

consignado foi o principal produto 

utilizado, ajustado à sua vida financeira 

e realizando sonhos dos nossos 

associados.

Produto muito procurado também 

foram as aplicações financeiras em 

RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, 

fazendo o dinheiro render mais do que 

nas outras instituições financeiras, com 

resgate diário após a sua carência.

Os cartões de crédito e débito são 

muito utilizados pelos nossos 

associados, acompanhando a mudança 

no mercado em relação a menor 

utilização de dinheiro em espécie, 

além da alta demanda pelos nossos 

consórcios que, de forma prática e 

segura, facilitam as conquistas dos 

nossos associados, com destaque para 

os consórcios de auto e serviços.

Dentre todas as cooperativas filiadas 

à Central Sicredi NNE, a Sicredi 

Pernambucred é a única que conta com 

uma Central de Relacionamento. Nela, 

os associados podem tirar dúvidas, 

ouvir e dar sugestões, com atendimento 

personalizado, funcionando de segunda 

a sexta-feira, das 08h às 20h.

R$ 261.885 milhões
concedidos em crédito
20,08% a mais em relação a 2017.

R$ 182.243 milhões
em aplicações financeiras
20,66% a mais em relação a 2017.

R$ 15.867 mil
associados
10,25% a mais em relação a 2017.

R$ 19.451 milhões
em resultados brutos
87% a mais em relação a 2017.
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Sicredi Pernambucred

Como fazemos
a diferença

A História de
Patrícia Danda, 
associada da Sicredi Pernambucred
desde 2004.

 Patrícia, servidora pública, morou na cidade de Camaragibe, no bairro de Aldeia, 
em Pernambuco, por 17 anos. Mãe de três filhos, viu sua qualidade de vida diminuir toda 
manhã, quando precisava acordar junto com os primeiros raios de sol para não se atrasar 
para o trabalho e para os filhos não perderem as aulas, já que todos estudavam no Recife.  
 Os 15 quilômetros que separam Aldeia do Recife se transformam em longas e 
estressantes horas paradas no trânsito da cidade. Surgindo a necessidade em voltar a 
morar no Recife, mas sem recursos suficientes para comprar a casa própria na capital 
pernambucana, Patrícia soube que a melhor opção, do ponto de vista financeiro, juros 
e outros tipos de financiamentos, era o consórcio de imóveis da Sicredi Pernambucred.  
 Graças ao ótimo relacionamento que Patrícia mantinha com seu gerente, todas 
suas dúvidas e inseguranças foram esclarecidas e ela resolveu aderir ao consórcio 
de imóvel da Sicredi Pernambucred. Depois de 01 ano, foi contemplada no sorteio. 
 “Foi excelente e muito rápido, consegui um imóvel do tamanho que eu 
queria, no local que eu queria e com valor que cabe no meu bolso. Eu só olhei um 
imóvel e com o valor da carta de crédito eu consegui obtê-lo”, comemorou Patrícia. 
 O relacionamento da Patrícia com a Sicredi Pernambucred não se restringe apenas 
ao consórcio de imóveis. A servidora pública desde o início de sua filiação à cooperativa, 
manteve uma ótima relação com seu gerente, que a orientou financeiramente. 
 “Em algumas ocasiões, quando precisei dos serviços da cooperativa, o 
meu gerente se mostrou preparado para me atender. Por exemplo, quando saiu 
meu 13º salário, busquei orientação para investi-lo e fui aconselhada a agir de 
acordo com a melhor opção para o meu perfil”, explicou a servidora pública. 
 Na Sicredi Pernambucred, Patrícia não é só mais uma cliente, ela é a dona 
do negócio. Além de todos os benefícios e vantagens financeiras, a associada 
ainda conta com a distribuição dos Resultados feita ao final de cada exercício.  
 “Na cooperativa a gente tem uma proximidade maior, estabelecemos uma 
relação de confiança, criamos um sentimento de pertencimento e ainda contamos 
com o extra dos Resultados”, concluiu.



O resultado da nossa atuação responsável 
e próxima é a transformação das 
comunidades onde atuamos. Isso porque 
nosso trabalho consiste em captar recursos 
de associados e emprestar para associados 
das mesmas regiões. A permanência dos 
recursos no local impacta positivamente 
a comunidade, estimulando a geração de 
renda e o crescimento sustentável, com 

maior oferta de empregos, produtos locais e 
desenvolvimento econômico. 

Dessa forma, o associado pode investir 
cada vez mais recursos na cooperativa e 
nós crescemos juntos. A esse processo de 
desenvolvimento conjunto da cooperativa, 
do associado e da comunidade demos o 
nome de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

Ciclo
Virtuoso

O Sicredi torna a vida financeira 
dos associados mais cooperativa. 

Quem poupa ajuda a financiar 
o crédito de quem precisa, 

desenvolvendo a comunidade.

A razão da Sicredi 
Pernambucred existir é atender 
as necessidades financeiras de 

seus associados. 

Prioriza o 
relacionamento 

humanitário para 
que tenham uma 

qualidade de vida cada 
vez melhor, atuando 
através de soluções 

responsáveis e focadas 
no desenvolvimento 

local sustentável.

Nosso propósito reforça o compromisso que 
temos em fazer mais para os associados e para 

as comunidades, proporcionando uma experiência 
diferenciada como instituição financeira cooperativa.

Trabalhamos pela prosperidade dos 
associados e dos parceiros de negócio por meio 

do fomento à economia local.

Investimos em 
programas e ações nas 
comunidades, gerando 
vínculos de confiança 

e reciprocidade que 
impactam positivamente 

no nosso negócio.

Destinamos nosso Resultado a todos os 
nossos associados à medida que utilizam 
nossos produtos. O Resultado é o que os 

bancos tradicionais chamam de lucro, mas, 
para nós, o mais importante é reinvestirmos 

esse valor em pessoas que fazem juntos com 
a Sicredi Pernambucred.
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Desenvolvimento   
da comunidade



Projetos realizados
pela Sicredi Pernambucred

Fazer Juntos por Salgueiro
A cooperativa Sicredi Pernambucred está com novo endereço na cidade 

de Salgueiro. A agência, que antes era localizada na SEFAZ da cidade, 

passa a funcionar no Shopping de Salgueiro. 

A nova agência conta com um local mais acolhedor, descom-

plicado e único. A reinauguração aconteceu no dia 13/03 e 

contou com a presença do Presidente do CONSAD, Francis-

co Abreu, além de membros da Diretoria Executiva, do Conse-

lho de Administração, Gerentes e Coordenadores da cooperativa. 

Assembleia Geral Ordinária - AGO 2018

No dia 23/04, a Sicredi Pernambucred realizou a Assembleia Geral Or-

dinária – AGO, no auditório do JCPM, na cidade do Recife. A Assembleia 

é o momento onde todos os nossos associados constroem juntos o fu-

turo da cooperativa. 

E teve novidade na AGO 2018. Sempre preocupada com as questões 

ambientais, a Sicredi Pernambucred ofereceu aos presentes uma ca-

neca térmica personalizada. Adotando a caneca da cooperativa, cuida-

mos do planeta e evitamos desperdícios relacionados ao uso de copos 

descartáveis.

Café da Manhã Agência San Rafael

Mantendo a tradição, a Sicredi Pernambucred ofereceu aos seus asso-

ciados deliciosos cafés da manhã na agência San Rafael, localizado no 

bairro de São José, na cidade do Recife.

Realizado sempre em datas estratégicas, dias de pagamento dos 

servidores públicos, o café da manhã na agência tem como principal 

objetivo aproximar ainda mais a cooperativa dos seus associados.

Sicredi Pernambucred

Campanhas
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Assembleia Geral Extraordinária - AGE

No dia 10/05 foi realizada, no Salão Gilberto Freyre do Hotel Atlante 

Plaza, a Assembleia Geral Extraordinária – AGE. Em pauta, foi discutido 

a ampla reforma do Estatuto Social da Sicredi Pernambucred, visando 

atender à abertura do quadro social a Livre Admissão de associados. 

Após votação, foi aprovado pela maioria a Livre Admissão de associa-

dos na Região Metropolitana do Recife, enquanto que no restante do 

Estado permanece a atual atuação do nosso público alvo. 

Ajustando as Velas do Planejamento Es-
tratégico

Nos dias 11 e 12 de maio, Conselheiros, Diretores e os principais Gesto-

res da Sicredi Pernambucred, revisaram o Planejamento Estratégico da 

cooperativa em virtude do momento de migração completa dos siste-

mas. Durante o encontro, as principais lideranças ajustaram as velas 

para construção do futuro e crescimento da Sicredi Pernambucred.

Promoção Torcer Juntos Pelo Brasil

No período que antecedeu os jogos da Copa do Mundo, o Sicredi re-

alizou a promoção Torcer Juntos pelo Brasil, onde os associados que 

utilizassem nossos produtos concorriam a uma TV de 55” e mais 10 Kits 

contendo camisas e canecas do Sicredi, com o objetivo de juntar a fa-

mília e os amigos para torcer juntos pelo Brasil.

O Brasil não foi campeão do mundo, mas a associada Ester Noemi Silva 

de Souza levou para casa os prêmios da Promoção Torcer Juntos.

Sicredi Pernambucred
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Associado Sicredi Pernambucred ganha 
Concurso Cultural

O Concurso Cultural Simples Cidade envolveu todas as cooperativas 

filiadas ao Sistema Sicredi. Os associados que participaram, tiraram fo-

tos de acordo com o tema Simples Cidade e passaram por uma análise. 

As doze fotos que foram selecionadas integram o calendário Sicredi 

2019.

Ao todo, foram inscritas mais de dez mil fotos para o concurso, tira-

das por três mil participantes. Dentre as fotos enviadas, a intitulada 

Rua da Aurora, tirada na cidade do Recife, pelo associado Gustavo 

Henrique de Lima Aureliano foi uma das fotos selecionadas. O asso-

ciado foi premiado com uma câmera digital EOS Rebel T6 18-55mm. 

Sicredi Pernambucred no coração do Reci-
fe

A Sicredi Pernambucred inaugurou sua 10ª agência em Pernambuco. 

A agência Santo Antônio, que fica localizada no coração do Recife, na 

Rua Siqueira Campos, 251. Tudo isso para estar ainda mais próximo dos 

nossos associados.

A nova agência conta com o design de interior mais convidativo e atra-

ente, o que traz a sensação de conforto e bem-estar aos nossos asso-

ciados. 

Sicredi Pernambucred recebe Colaboradores 
da Madrinha Sicredi União

Em todas as visitas à nossa madrinha no Rio Grande do Sul, Sicredi 

União, nós fomos muito bem recebidos. No dia 25/09, foi a vez da Sicre-

di Pernambucred em recepcioná-los! 
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Os nossos colegas vieram a Recife, Caruaru, Petrolina e Salgueiro para 

nos auxiliar no processo de Migração dos Sistemas Sicredi. 

Como boas vindas, a Sicredi Pernambucred preparou uma cesta com 

comidas típicas e as deixou no quarto de hotel de cada hóspede, com 

um cordel feito exclusivamente pelo nosso Diretor Financeiro, Edmil-

son do Vale.

Recebemos nossos colegas na agência Sede, no salão do CONSAD, no 

16º andar, onde a cooperativa organizou uma divertida ciranda de roda 

em conjunto, apresentando aos nossos convidados um pouco da nossa 

cultural regional. Também teve frevo no intervalo, claro que a dança 

não poderia ficar de fora! 

Agora somos 100% Sicredi

No mês de outubro com a migração sistêmica, nos tornamos 100% Si-

credi. Os primeiros dias da cooperativa integrada ao Sistema Sicredi fo-

ram um sucesso! A Sicredi Pernambucred contou com a tranquilidade, 

humildade e dedicação de todos os colaboradores para juntos, passar-

mos por esse momento mantendo o foco no associado. 

 

Sicredi Pernambucred adoça semana pós-
-migração

Após o processo da migração sistêmica ter sido concluído, o setor de 

marketing preparou uma surpresa para os associados e colaboradores 

da Sicredi Pernambucred, e para os padrinhos e madrinhas da Sicredi 

União RS.

Para adoçar a semana, foram entregues mini bolos de rolo com a tag 

“Somos Sicredi, agora vamos fazer ainda mais juntos”. 
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Cooperativa realiza 2ª AGE

No dia 11/12, a Sicredi Pernambucred realizou a 2ª Assembleia Geral Ex-

traordinária, no Salão Gilberto Freyre do Hotel Atlante Plaza.

Em pauta, foi discutido a reforma e consolidação do Estatuto Social da 

cooperativa, visando adotar a plataforma digital Woop Sicredi e na al-

teração do número de componentes do Conselho de Administração e 

da Diretoria Executiva, conforme as normas do Sistema Sicredi em con-

sonância com as normas do Banco Central do Brasil.

Após votação, a pauta em questão foi aprovada pela maioria dos pre-

sentes. 

Cooperativa atua com solidariedade

No dia 24/01, atuando com solidariedade, a Sicredi Pernambucred en-

tregou à instituições beneficentes 17 cestas básicas, além de produtos 

de limpeza e um liquidificador. A iniciativa partiu dos próprios colabo-

radores da cooperativa, que realizaram as entregas na Creche Maria de 

Nazaré e o Jardim das Oliveiras. 

Passeio Ciclístico da Sicredi Pernambucred

No dia 18/03 aconteceu o Passeio Ciclístico da Sicredi Pernambucred. 

Com organização do setor de Gestão de Pessoas, os colaboradores e 

seus familiares tiveram momentos de integração, superação, brinca-

deiras e o mais importante: a busca pela atividade física como promo-

ção de qualidade de vida. Tudo isso com as mais belas paisagens do 

Recife ao fundo.

Cidadania  
Corporativa
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Sustentabilidade é o foco da Sicredi Per-
nambucred

Pensando sustentável, o setor de marketing da Sicredi Pernambucred 

organizou uma ação de revitalização da praça Odília Freire, adotada 

pela cooperativa em 2017.

A ação foi um sucesso e membros do nosso Conselho, da Diretoria e os 

Colaboradores puderam, juntos, plantar mudas de plantas e contribuir 

com atitudes sustentáveis.

Educação Financeira Infantil

Educação financeira é um dos princípios da Sicredi Pernambucred. Por 

isso, a cooperativa adquiriu para a biblioteca livros da coleção “O Meni-

no do Dinheiro”, escritos por Reinaldo Domingos, que pretendem inserir 

crianças e jovens dentro do mundo financeiro.  

Sicredi Pernambucred doa banners para 
reciclagem

Preocupada com as causas ambientais, a cooperativa Sicredi Pernam-

bucred doou banners antigos para a Superintendência de Gestão de 

Pessoas da SEFAZ para serem reciclados.

A ação deve ser vista como um momento de reflexão sobre nossas ati-

tudes com relação a degradação do meio ambiente. Reciclar é cuidar do 

meio ambiente e construir um mundo melhor. Juntos, podemos fazer a 

nossa parte.

Dia da Árvore  

Para marcar o início da primavera comemora-se, no dia 21 de setem-

bro, o Dia da Árvore. Esta data deve ser vista como um momento de 

reflexão sobre nossas atitudes com relação ao meio ambiente.

De forma sustentável, a Sicredi Pernambucred entregou para seus 

associados sementes de goiaba vermelha para que juntos, possamos 

plantar uma semente do bem.
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Outubro Rosa

Informação pode salvar vidas

No mês de outubro, a Sicredi Pernambucred aderiu ao movimento 

mundial “Outubro Rosa”, que tem como principal objetivo alertar para 

a gravidade do câncer de mama e orientar sobre a importância de um 

diagnóstico precoce.

Como de costume, a cooperativa entregou para todos os colaboradores 

e associados que abraçaram a causa, o laço rosa símbolo da campanha. 

Para fortalecer a luta contra o câncer de mama, a Sicredi Pernambu-

cred, em parceria com a ONG Casa Rosa, organizou um bate-papo en-

tre associadas e colaboradoras, onde foi compartilhado experiências e 

orientações sobre como realizar o exame de toque para um diagnóstico 

precoce do câncer de mama. 

Durante o evento, a cooperativa disponibilizou uma linda mesa com 

doces temáticos e coffee break, além de uma caneta crown rosa para 

cada participante.

Novembro Azul

No mês de novembro, a Sicredi Pernambucred aderiu ao movimento 

mundial “Novembro Azul”, que tem como principal objetivo conscienti-

zar a todos sobre a gravidade do câncer de próstata e a importância do 

diagnóstico precoce.

Para mostrar que estamos juntos nessa luta, a cooperativa entregou 

aos seus colaboradores e associados que abraçaram a causa, o laço 

azul símbolo da campanha e buscou, através das suas redes sociais, 

mobilizar  e informar as pessoas sobre o movimento.

Sicredi Pernambucred doa móveis em  
Caruaru/PE

Pensando no desenvolvimento da comunidade local, a Sicredi Pernam-

bucred doou cadeiras, armários e mesas, que estavam sem utilidade na 

Agência Caruaru, para a instituição Congregação de Maria.
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Rally 2018

Em 2018 foi dada a largada para o Programa de Reconhecimento Rally 

2018 da Sicredi Pernambucred. Os colaboradores apertaram os cintos, 

aqueceram os motores e pisaram fundo no acelerador em busca das 

maiores quilometragens. 

A ideia do setor de marketing em lançar um Programa nos moldes do 

Rally 2018 foi para despertar o espírito de competição saudável e su-

peração nos colaboradores da cooperativa, além de engajá-los a al-

cançarem as metas estabelecidas no planejamento estratégico da co-

operativa.

Projeto Crescer e Florescer

Idealizado pelo setor de Gestão de Pessoas, o projeto Crescer e Flores-

cer teve início no dia 05/03, onde cada agência/setor, através de seus 

representantes, recebeu uma planta e um borrifador de água para cul-

tivá-la e tornar o ambiente de trabalho mais sustentável.

Todos os representantes de cada agência/setor receberam as orienta-

ções de como cuidar da sua planta e, ao final do encontro, foi sorteada 

uma linda planta da espécie iscória.

Dia Internacional da Mulher 

O dia 08 de março é conhecido internacionalmente como o Dia Inter-

nacional da Mulher. Para celebrar esta data, reconhecendo as mulhe-

res que fazem a nossa cooperativa ser um sucesso, o setor de gestão 

de pessoas preparou um Curso de Maquiagem, onde as colaboradoras 

puderam aprender as principais dicas para valorizar ainda mais a be-

leza do rosto.

Endomarketing
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Dia da Felicidade

No dia 20/03 celebra-se o Dia da Felicidade. O setor de gestão de pes-

soas, juntamente com o setor de marketing, organizou ação para con-

tagiar os colaboradores nesta data tão significativa.

Primeiro, foi disponibilizado na tela dos computadores de cada colabo-

rador um wallpaper de um sorriso para arrancar boas risadas deles. Em 

seguida, foi entregue um teste individual de felicidade aos colaborado-

res, o qual mensurava o quão feliz a pessoa estava naquele momento.

No final, a Sicredi Pernambucred conseguiu o seu objetivo: arrancou 

bons sorrisos dos seus colaboradores no Dia da Felicidade.

Semana da Qualidade de Vida

Na semana de 02 a 06 de abril, a Sicredi Pernambucred realizou a 1ª Se-

mana da Qualidade de Vida, onde foram realizadas diversas atividades 

físicas, estéticas e de relaxamento, com o intuito de promover o bem-

-estar dos nossos colaboradores. Afinal, é responsabilidade da coope-

rativa manter os devidos cuidados com seus colaboradores.

Dia das Mães

Ser mãe talvez seja a tarefa mais difícil, mas, também, a mais prazero-

sa na vida de uma mulher, é a mais pura forma de amor e carinho. Para 

comemorar o Dia das Mães, o setor de gestão de pessoas preparou 

uma surpresa para as colaboradoras mamães.

O encontro foi organizado no salão do CONSAD, contou com uma des-

contraída aula de dança do ventre e teve a entrega de um maravilhoso 

aromatizante de ambiente para cada mamãe. 
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Ação Motivacional Resultados

No mês de maio a cooperativa Sicredi Pernambucred disponibilizou os 

resultados de 2017 para resgate. Durante a semana que esteve dispo-

nível, a equipe da controladoria trabalhou a todo vapor.

Como estímulo ao empenho dessa equipe a cooperativa reconheceu, 

com uma saladeira portátil personalizada, os colaboradores que mais 

se destacaram durante a semana desafiadora de liberação dos resul-

tados.

Conquista do 1ºlugar no Ranking da  
Central Sicredi NNE 

Nós temos motivos de sobra para comemorar! A Sicredi Pernambucred 

foi a cooperativa mais bem avaliada no mês de julho em ranking divul-

gado pela Central Sicredi NNE, sendo a cooperativa que mais evoluiu 

em Ativos, Empréstimos, RDC, Capital Social e Nota do Rating.

Como forma de agradecimento pelo excelente resultado, o setor de 

marketing entregou para cada equipe que compõe a cooperativa um 

delicioso bolo de chocolate.

Dia dos Pais 

Para celebrar o Dia dos Pais, a Sicredi Pernambucred ofereceu um deli-

cioso café da manhã para todos os Conselheiros, Diretores e Colabora-

dores pais da cooperativa.

O tema em 2018 foi Energia de Pai, afinal, um pai precisa de muita força 

e dedicação para educar seus filhos.

O setor de gestão de pessoas preparou uma interativa dinâmica com 

os pais, onde houve muita reflexão acerca do papel paterno. No final, 

todos os papais ganharam um carregador portátil.
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Torneio Esportivo Sicredi Pernambucred 

A Sicredi Pernambucred, sempre preocupada com iniciativas que pro-

movam a qualidade de vida dos colaboradores realizou, no dia 15/09, o 

Torneio Esportivo Sicredi Pernambucred, organizado pelo setor de Ges-

tão de Pessoas.

O evento contou com várias modalidades de lazer e de competição 

saudável, como: dança, combat dance, jump, dominó, ping-pong, fu-

tebol, vôlei, além de um espaço destinado as crianças, onde todos os 

colaboradores puderam desfrutar de uma manhã de sábado com seus 

amigos de trabalho e familiares. 

Energia Pré-migração 

Dias antes da nossa migração para o Sistema Sicredi, o setor de marke-

ting entregou aos colaboradores o Kit Energia.

A ideia do kit era motivar os colaboradores para este novo momen-

to. Sendo assim, nada melhor do que um redbull para manter o foco 

e a concentração, além de uma camisa personalizada com os dizeres: 

“Juntos fazemos melhor: somos Sicredi”.

Ação Pizza  

Em comemoração a 1ª semana 100% Sicredi, a cooperativa surpreen-

deu  os colaboradores com uma pizza, que tinha a seguinte mensagem: 

“Agora somos 100% Sicredi. Estamos vivendo uma nova fase! Vamos 

comemorar a primeira semana de migração do nosso sistema. A co-

operativa Sicredi Pernambucred oferece esta pizza para agradecer o 

empenho de todos os nossos colaboradores. Comemore com sua equi-

pe!”
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Woop Sicredi  

Como parte do processo de transformação digital, no mês de novem-

bro foi lançada a plataforma Woop Sicredi em Recife.

Com o objetivo de informar aos seus colaboradores sobre o Woop, a 

Sicredi Pernambucred, através do setor de marketing, preparou para 

cada colaborador um delicioso cupcake temático.

Na região de atuação da Sicredi Pernambucred, sustentados no 

princípio cooperativista de desenvolvimento da comunidade, agimos 

com compromisso na multiplicação do bem.

Foi assim que o setor de marketing da cooperativa lançou a 4ª Gincana 

da Solidariedade, uma ação do Dia de Cooperar. A gincana aconteceu 

durante os meses de agosto e setembro e contemplou instituições 

beneficentes nas cidades do Recife, Caruaru, Salgueiro e Petrolina, com 

os colaboradores divididos em equipes para atuarem na arrecadação 

de roupas, alimentos, materiais de higiene e limpeza.

Em 2018, a Sicredi Pernambucred bateu o recorde de doações. Foram 

mais de 5.000 peças de roupas, mais de 420 pares de calçados, mais de 

2.400kg de alimentos, mais de 1.000 materiais de higiene, sem falar dos 

mais de 390 materiais de limpeza, 335 itens de cama, além de mais de 

250 outros materiais como cintos e brinquedos, 1 bicama, 6 cadeiras e 1 

criado mudo. A cooperativa agradece o engajamento dos associados e 

colaboradores, suas atitudes fizeram a diferença. Juntos multiplicamos 

o bem.

Dia C
4ª Gincana da Solidariedade
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Na Sicredi Pernambucred, somos comprometidos com a vida financeira 

dos nossos associados e colaboradores. Entregamos um guia de bolso 

contendo dicas sobre planejamentos, pois orientar e educar para o uso 

consciente dos recursos financeiros faz parte das atividades da coope-

rativa.

Para falar do assunto e tirar as dúvidas dos associados sobre educação 

financeira, o Diretor Executivo da Sicredi Pernambucred, Giovanni Prado, 

participou de entrevista ao vivo para TV JC, que foi transmitida nas redes 

sociais da Rádio Jornal e da cooperativa.

Apoiada no princípio cooperativista de educação, formação e informa-

ção, a Sicredi Pernambucred divulgou e incentivou seus associados, 

colaboradores e dirigentes, a participarem do Curso de Formação de 

Multiplicadores em Gestão de Finanças Pessoais, promovido pelo Banco 

Central do Brasil. O intuito do curso é informar e educar as pessoas sobre 

a melhor utilização dos seus recursos financeiros.

Conhecendo a Sicredi Pernambucred  
Itinerante 

Com o objetivo de levar a cooperativa até os Servidores Públicos em 

diversos Órgãos do Estado, a Sicredi Pernambucred realizou, em 2018, 

seis edições do “Conhecendo a Sicredi Pernambucred Itinerante”, atin-

gindo um público de mais de 210 pessoas. O programa tem como prin-

cipal finalidade apresentar o conceito do cooperativismo, bem como a 

cooperativa, seus produtos e serviços e seus diferenciais em relação a 

outras Instituições Financeiras.

A atuação em Órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT), Polícia Rodoviária Federal, Sindicato dos Servi-

dores do Ministério Público de Pernambuco (SINDSEMPPE), Centro Re-

gional de Ciências Nucleares e Compesa, mostra a credibilidade que a 

cooperativa têm frente as Entidades e seus Servidores. 

Semana  
Enef 

Outros Programas  
e iniciativas
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Juntos para fazer a diferença 

Em parceria com seus associados, a Sicredi Pernambucred esteve pre-

sente em mais de 35 eventos com patrocínios que tem como finalidade 

a realização de ações sociais, culturais e sustentáveis, entre elas: 42ª 

Corrida dos Guararapes, 6º Passeio Ciclístico da Polícia Militar, 16ª Cor-

rida do Fogo, 11ª Semana da Saúde, 3ª Caminhada Ambiental, Cerimônia 

dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 196 anos 

do Tribunal de Justiça de Pernambuco, dentre outros.

A Sicredi Pernambucred agradece a preferência de todos os seus as-

sociados por contar com o apoio da sua cooperativa. Aqui nós fazemos 

juntos para fazer a diferença.

Sicredi Pernambucred oferece show de 
mágica para crianças do NACC 

Alusivo ao mês das crianças, a Sicredi Pernambucred ofereceu um dia 

mágico para as crianças do NACC.

Assim como o mágico tira o coelho da cartola, a felicidade pode ser en-

contrada mesmo nas situações difíceis da vida e, comprometida com a 

causa, a Sicredi Pernambucred proporcionou momentos de descontra-

ção e muita risada com o show do mágico Rodrigo Lima.

Não parou por aí. Assim como em um passe de mágica, após o show, a 

Sicredi Pernambucred disponibilizou cachorro-quente, coxinha, briga-

deiro e refrigerantes para os presentes.

Campanha Natal + Solidário  

A ação é realizada todos os anos pela cooperativa Sicredi Pernambu-

cred e presenteia crianças de instituições sociais em todo o Estado.

A edição de 2018 da Campanha Natal + Solidário distribuiu alegria e 

compartilhou solidariedade durante essa grande mobilização social. 

As instituições que foram atendidas estão localizadas na Região Me-

tropolitana do Recife e nas cidades de Caruaru, Salgueiro e Petrolina.

Com a colaboração de todos, conseguimos realizar o sonho de 430 

crianças no Estado de Pernambuco e fazer juntos um Natal + Solidário.
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Com o término do exercício financeiro de 2018, encerra-se mais um ciclo (2015 –2018), 
do grupo de gestão que conduz o planejamento estratégico e as ações táticas da Sicredi 
Pernambucred.

Esse grupo de gestão, ao longo desses 04 anos buscou, através da dedicação com afinco, 
executar as ações planejadas no Conselho de Administração, que resultou no fortalecimento 
da cooperativa, com sustentabilidade, solidez e continuidade da instituição, pautadas na ética 
e civilidade, com consequentes vantagens para o associado e para a sociedade como um todo.

Ao tempo em que agradecemos aos associados a honra e a confiança em nós depositadas 
na condução dos passos da instituição, é com orgulho e satisfação que fazemos a entrega de 
mais um ciclo exitoso, relativo a esse quadriênio.

Resultados
financeiros

ATIVOS TOTAIS
A Sicredi Pernambucred encerrou 2018 com R$ 343,3 
milhões de Ativos, tendo evoluído R$ 146 milhões nos 
últimos quatro anos 2015-2018, o que corresponde a 
74%, tornando-a uma das principais cooperativas do 
Nordeste.

CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
A cooperativa manteve R$ 65,8 milhões aplicados no 
mercado financeiro através da centralização de recur-
sos, com evolução de 133,1% nos últimos quatro anos 
2015-2018.

CRESCIMENTO DAS OPERAÇÕES DE  
CRÉDITO
As operações de crédito - empréstimos, financiamento 
e descontos de recebíveis - evoluíram 20,57% em 2018 
e 65,6% nos últimos quatro anos 2015-2018, com índice 
de provisionamento de apenas 2,79%, na contramão do 
mercado financeiro que sofreu achatamento das cartei-
ras, atendendo as demandas financeiras dos associa-
dos.

226.982
197.245

2015

279.152
343.334

2016 2017 2018

33.79228.247

2015

50.400
65.851

2016 2017 2018

180.892158.086

2015

218.100
261.885

2016 2017 2018
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DEPÓSITOS TOTAIS
Os recursos depositados e aplicados pelos associados 
(RDC) na cooperativa, incrementados em R$ 78,5 mi-
lhões nos últimos quatro anos 2015-2018 - crescimento 
de 68,7% - atingiram R$ 192,8 milhões, sendo a prin-
cipal fonte de recursos para as operações de crédito e 
aplicações no mercado, denotam a confiabilidade dos 
associados em sua instituição financeira.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Considerado o capital próprio de uma instituição finan-
ceira, o patrimônio líquido é a sua fonte de recursos 
mais estável, servindo de parâmetro para cálculo dos 
limites operacionais, cresceu R$ 24 milhões nos últi-
mos quatro anos 2015-2018, equivalente a uma evolu-
ção de 59%.

CAPITAL SOCIAL
O capital social corresponde a integralização das co-
tas mensais pelos associados da cooperativa. Em 2018, 
atingiu R$ 51,5 milhões, com crescimento de 43,3% nos 
últimos quatro anos 2015-2018, que corresponde a R$ 
15,5 milhões.

ASSOCIADOS
A Sicredi Pernambucred é composta de 15.867 sócios, 
tem mantido um quadro social em crescimento susten-
tável, sendo classificada como uma cooperativa clás-
sica, conforme as normas emanadas do Banco Central 
do Brasil.

RESULTADOS BRUTOS
A Sicredi Pernambucred gerou R$ 44,8 milhões em re-
sultados nos últimos quatro anos 2015-2018. Em 2018, 
os resultados brutos de R$ 19,4 milhões geraram uma 
rentabilidade patrimonial de 29,89% e sobre o capital 
de 37,65%, denotando a excelente performance na ge-
ração de riquezas.
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Patrimômio Líquido

Depósitos a Prazo

Empréstimos consignados

Operações com garantia real

Outros Créditos não consignados

COMPOSIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Vencidas

Vincendas até 90 dias

Vincendas de 91 até 360 dias

Vincendas após 360 dias

SITUAÇÃO DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

Depósitos à vista

Unicred Central N/NE

ORIGEM DOS RECURSOS

2%    8%

1%

90%

13%

26%

60%

57%

3%
19%

21%
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Demonstrações contábeis
BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017  
(Reapresentado) PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 (Reapresentado)

CIRCULANTE 150.570 140.668 CIRCULANTE 72.479 81.325

DISPONIBILIDADES (NOTA 04) 1.406 396 DEPÓSITOS (NOTA 10) 36.039 51.534

Depósitos à Vista 10.646 8.941

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (NOTA 04) 65.851 50.400 Depósitos a Prazo 25.393 42.593

Centralização Financeira - Cooperativas 65.851 50.400 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 110 246

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05) 72.714 80.922 Recursos em Trânsito de Terceiros 110 246

Operações de Crédito 76.540 84.410 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO (NOTA 11) 17.917 16.212

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (3.826) (3.488) Empréstimos País - Outras Intituições 17.917 16.212

OUTROS CRÉDITOS 9.750 8.036 OUTRAS OBRIGAÇÕES 18.413 13.333

Rendas a Receber 403 722 Cobrança e Arrecadação de Tributos 66 64

Diversos
(NOTA 05 
e 06) 9.483 7.526 Sociais e Estatutárias 2.310 1.490

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (NOTA 05) (136) (212) Fiscais e Previdenciárias 781 835

OUTROS VALORES E BENS (NOTA 07) 849 914 Diversas (NOTA 12) 15.256 10.944

Outros Valores e Bens 825 825

Despesas Antecipadas 24 89

NÃO CIRCULANTE 192.764 138.484 NÃO CIRCULANTE 198.426 141.052

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05) 181.863 128.166 DEPÓSITOS (NOTA 10) 156.850 108.441

Operações de Crédito 185.345 133.691 Depósitos a Prazo 156.850 108.441

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (3.482) (5.525) OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO (NOTA 11) 41.576 32.611

OUTROS CRÉDITOS (NOTA 05 
E 06) 1 - Empréstimos País - Outras Instituições 41.576 32.611

Diversos 1 -

OUTROS VALORES E BENS (NOTA 07) 2 -

Despesas Antecipadas 2 -

INVESTIMENTOS (NOTA 08) 6.207 5.376

Outros Investimentos 6.207 5.376 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 72.429 56.775

IMOBILIZADO DE USO (NOTA 09) 4.691 4.939 CAPITAL SOCIAL (NOTA 14) 51.522 46.445

Imóveis de Uso 4.414 4.414 De Domiciliados no País 57.555 49.295

Outras Imobilizações de Uso 1.792 2.171 (Capital a Realizar) (6.033) (2.850)

(Depreciação acumulada) (1.515) (1.646) RESERVAS DE SOBRAS 8.638 4.082

INTANGÍVEL (NOTA 09) - 3 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 12.269 6.248

Outros Ativos Intangíveis 202 335 Resultado de Exercícios Anteriores - 734

(Amortilização Acumulada) (202) (332) Resultado do Exercício 12.269 5.514

TOTAL DO ATIVO 343.334 279.152 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 343.334 279.152

EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
DESCRIÇÃO DAS CONTAS 01/07/2018 A 31/12/2018 (Não Auditado) 01/01/2018 A 31/12/2018 01/01/2017 A 31/12/2017 (Reapresentado)

ATO COOPERATIVO ATO NÃO COOPERATIVO TOTAL ATO COOPERATIVO ATO NÃO COOPERATIVO TOTAL ATO COOPERATIVO ATO NÃO COOPERATIVO TOTAL

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 39.137 - 39.137 64.371 - 64.371 47.797 - 47.797

Operações de Crédito 39.137 - 39.137 64.371 - 64.371 47.797 - 47.797

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA (7.782) (1) (7.783) (17.624) (1) (17.625) (22.360) - (22.360)

Operações de Captação no Mercado (6.155) (1) (6.156) (11.409) (1) (11.410) (13.043) -  (13.043)

Operações de Empréstimos e Repasses (3.136) - (3.136) (5.934) - (5.934) (5.369) - (5.369)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 1.509 - 1.509 (281) - (281) (3.948) - (3.948)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 31.355 (1) 31.354 46.747 (1) 46.746 25.437 - 25.437

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS 
E DESPESAS OPERACIONAIS (20.092) 192 (19.900) (27.270) 3 (27.267) (13.924) (632) (14.556)

Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 86 389 475 166 715 881 - 627 627

Rendas de Tarifas Bancárias 415 - 415 849 - 849 921 - 921

Dispêndios e Despesas de Pessoal (5.891) (56) (5.947)  (10.745)  (121)  (10.866)  (7.605)  (95)  (7.700)

Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
(Nota 17)  (4.234)  (140)  (4.374)  (8.037)  (355)  (8.392)  (7.038)  (384)  (7.422)

Dispêndios e Despesas Tributárias  (30)  (20)  (50)  (59)  (36)  (95)  (81) (1)  (82)

Resultado de Participações em Coligadas e 
Controladas - 17 17 - 53 53 - - -

Outros Ingressos e Receitas Operacionais  
(Nota 18)  2.706  23  2.729  4.847  31  4.878  7.094 83  7.177 

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais  
(Nota 19)  (13.144)  (21)  (13.165)  (14.291)  (284)  (14.575)  (7.215)  (862)  (8.077)

RESULTADO OPERACIONAL  11.263  191  11.454  19.477  2  19.479  11.513  (632)  10.881 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL - - - -  (23)  (23) - 1 1

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 
O LUCRO  11.263  191  11.454  19.477  (21)  19.456  11.513  (631)  10.882 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - (6) (6) - (6) (6) - - -

Provisão para Imposto de Renda - (3) (3) - (3) (3) - - -

Provisão para Contribuição Social - (3) (3) - (3) (3) - - -

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS  11.263  185  11.448  19.477  (27)  19.450  11.513  (631)  10.882 

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  -    -    -    (27)  27  -    (613)  (8)  (621)

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS 
DESTINAÇÕES  11.263  185  11.448  19.450  -    19.450  10.900  (639)  10.261 

DESTINAÇÕES - - -  (7.181) -  (7.181)  (4.747) -  (4.747)

Juros sobre o Capital Próprio - - -  (3.092) -  (3.092)  (3.774) -  (3.774)

Fates - Estatutário - - -  (818) -  (818)  (324) -  (324)

Reserva Legal - Estatutária - - -  (3.271) -  (3.271)  (649) -  (649)

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO - - -  12.269 -  12.269  6.153  (639)  5.514 

EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Sicredi PernambucredDESCRIÇÃO DAS CONTAS 01/07/2018 A 31/12/2018 (Não Auditado) 01/01/2018 A 31/12/2018 01/01/2017 A 31/12/2017 (Reapresentado)

ATO COOPERATIVO ATO NÃO COOPERATIVO TOTAL ATO COOPERATIVO ATO NÃO COOPERATIVO TOTAL ATO COOPERATIVO ATO NÃO COOPERATIVO TOTAL

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 39.137 - 39.137 64.371 - 64.371 47.797 - 47.797

Operações de Crédito 39.137 - 39.137 64.371 - 64.371 47.797 - 47.797

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA (7.782) (1) (7.783) (17.624) (1) (17.625) (22.360) - (22.360)

Operações de Captação no Mercado (6.155) (1) (6.156) (11.409) (1) (11.410) (13.043) -  (13.043)

Operações de Empréstimos e Repasses (3.136) - (3.136) (5.934) - (5.934) (5.369) - (5.369)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 1.509 - 1.509 (281) - (281) (3.948) - (3.948)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 31.355 (1) 31.354 46.747 (1) 46.746 25.437 - 25.437

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS 
E DESPESAS OPERACIONAIS (20.092) 192 (19.900) (27.270) 3 (27.267) (13.924) (632) (14.556)

Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 86 389 475 166 715 881 - 627 627

Rendas de Tarifas Bancárias 415 - 415 849 - 849 921 - 921

Dispêndios e Despesas de Pessoal (5.891) (56) (5.947)  (10.745)  (121)  (10.866)  (7.605)  (95)  (7.700)

Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
(Nota 17)  (4.234)  (140)  (4.374)  (8.037)  (355)  (8.392)  (7.038)  (384)  (7.422)

Dispêndios e Despesas Tributárias  (30)  (20)  (50)  (59)  (36)  (95)  (81) (1)  (82)

Resultado de Participações em Coligadas e 
Controladas - 17 17 - 53 53 - - -

Outros Ingressos e Receitas Operacionais  
(Nota 18)  2.706  23  2.729  4.847  31  4.878  7.094 83  7.177 

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais  
(Nota 19)  (13.144)  (21)  (13.165)  (14.291)  (284)  (14.575)  (7.215)  (862)  (8.077)

RESULTADO OPERACIONAL  11.263  191  11.454  19.477  2  19.479  11.513  (632)  10.881 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL - - - -  (23)  (23) - 1 1

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 
O LUCRO  11.263  191  11.454  19.477  (21)  19.456  11.513  (631)  10.882 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - (6) (6) - (6) (6) - - -

Provisão para Imposto de Renda - (3) (3) - (3) (3) - - -

Provisão para Contribuição Social - (3) (3) - (3) (3) - - -

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS  11.263  185  11.448  19.477  (27)  19.450  11.513  (631)  10.882 

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  -    -    -    (27)  27  -    (613)  (8)  (621)

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS 
DESTINAÇÕES  11.263  185  11.448  19.450  -    19.450  10.900  (639)  10.261 

DESTINAÇÕES - - -  (7.181) -  (7.181)  (4.747) -  (4.747)

Juros sobre o Capital Próprio - - -  (3.092) -  (3.092)  (3.774) -  (3.774)

Fates - Estatutário - - -  (818) -  (818)  (324) -  (324)

Reserva Legal - Estatutária - - -  (3.271) -  (3.271)  (649) -  (649)

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO - - -  12.269 -  12.269  6.153  (639)  5.514 

EM MILHARES DE REAIS DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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01/07/2018  A 31/12/2018  (Não auditado) 01/01/2018 A 31/12/2018 01/01/2017 A 31/12/2017

RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO  8.136  17.887  14.773 

Resultado do semestre/exercício  11.448  19.450  10.261 

AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO  (3.312)  (1.563)  4.512 

(Reversão) Provisão para Operações de Crédito  (2.630)  (1.705)  3.638 

(Reversão) Provisão para desvalorização de outros créditos  (81)  (76)  174 

Depreciação do Imobilizado de Uso  170  345  346 

Amortização do Intangível  3  3 1

Baixas do ativo permanente -  24 -

Provisão para Passivos Contingentes  52  664  678 

Destinações ao FATES  (818)  (818)  (324)

Dividendos SicrediPar  (8)  -    (1)

VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS  10.412  2.505  4.354 

Redução em relações interfinanceiras ativas  20 - -

(Aumento) em operações de crédito  (25.214)  (43.784)  (37.208)

(Redução) em relações interfinanceiras passivas  (345) - -

(Aumento) em outros créditos  (1.286)  (1.639)  (721)

(Aumento) Redução em outros valores e bens  118  63  (871)

Aumento em depósitos  15.767  32.914  28.681 

Aumento (Redução) em relações interdependências passivas  29  (136)  220 

Aumento em obrigações por empréstimos e repasses  17.377  10.670  11.556 

 Absorção de dispêndios pelo FATES  (161)  (222)  171 

Aumento em outras obrigações  4.107  4.639  2.526 

ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado)  18.548  20.392  19.127 

Aquisição de Investimentos  (153)  (831)  (843)

Aquisição de Imobilizado de Uso  (29)  (121)  (169)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado)  (182)  (952)  (1.012)

Integralização de capital  5.935  22.942  11.730 

Baixa de Capital  (4.606)  (20.333)  (6.570)

Juros ao Capital Próprio  (625)  (625)  (3.774)

Distribuição de Sobras -  (4.963)  (2.933)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado)  704  (2.979)  (1.547)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  19.070  16.461  16.568 

Caixa e Equivalente de Caixa no início do período  48.187  50.796  34.228 

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período (NOTA 04)  67.257  67.257  50.796 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A  Cooperativa de Crédito Sicredi Pernambucred (“Cooperativa”), é uma institui-
ção financeira cooperativa, filiada à  Cooperativa Central de Crédito do Norte/
Nordeste - Central Sicredi Norte/Nordeste e integrante do Sistema Cooperativo 
Sicredi (“Sicredi”). Instituição financeira não bancária, autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, que  iniciou as atividades em  30/10/2000 e tem 
por objetivos principais: i) Desenvolver programas de poupança, de uso adequa-
do do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, 
passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito; ii) Prestar, através da 
mutualidade, a assistência financeira aos associados em suas atividades es-
pecíficas; iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no sentido de 
fomentar o cooperativismo. A execução das atividades obedece ao disposto na 
legislação pertinente, assim como aos atos regulamentares oficiais, ao estatuto 
social, e às normas internas do Sicredi.
O Sicredi, em 31 de dezembro de 2018, está organizado por 114 Cooperativas de 
Crédito filiadas, que operam com uma rede de atendimento com mais de 1.684 
pontos. A estrutura conta ainda com cinco Centrais Regionais – acionistas da 
Sicredi Participações S.A. (“SicrediPar”) – a Confederação das Cooperativas do 
Sicredi (“Confederação Sicredi”), uma Fundação juntamente com o Banco Coo-
perativo Sicredi S.A (“Banco”).
A Cooperativa é parte integrante do Fundo Garantidor do Cooperativismo de 
Crédito (FGCoop), associação civil sem fins lucrativos, com personalidade ju-
rídica de direito privado de abrangência nacional, conforme anexo I à resolu-
ção CMN nº 4.284, de 5 de novembro de 2013. O FGCoop tem por objeto prestar 
garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de liquidação 
extrajudicial de instituição associada, até o limite de R$ 250 por associado (CPF/
CNPJ), bem como contratar operações de assistência, de suporte financeiro e 
de liquidez com essas instituições. A Cooperativa também é parte integrante 
da Sicredi Fundos Garantidores, empresa sem fins lucrativos cuja formação 
de reservas advém de contribuições mensais e extraordinárias de cooperati-
vas associadas ao fundo o qual tem por objeto assegurar a credibilidade e a 
solvabilidade das suas associadas. Conforme regras estabelecidas nos Regula-
mentos dos Fundos Garantidores, as contribuições mensais são apuradas pelo 
somatório de duas parcelas: parcela fixa, relacionada ao objetivo de cada Fundo; 
e parcela variável, relativa ao risco imputado ao Sistema (considera níveis de 
liquidez, de margem de capital e de utilização de dispositivos de segurança). 

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emana-
das pela Lei nº 6.404/76, alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 
11.941/09 e em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Bacen e CMN, 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional - COSIF e os novos pronunciamentos, orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Ba-
cen(CPC 01, 03, 04, 05, 10, 23, 24, 25 e 27), especificamente aquelas aplicáveis a 
entidades cooperativas e a Lei do Cooperativismo n°  5.764 de 16 de dezembro 
de 1971 e Lei Complementar 130 de 17 de abril de 2009.
 

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi concedida 
pela Diretoria em 25 de março  de 2019.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstra-
ções financeiras foram:
a) Apuração do resultado 
Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as despesas, são re-
gistrados mensalmente de acordo com o regime de competência, que es-
tabelece que os ingressos e os dispêndios e as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemen-
te de recebimento ou pagamento, alocados de forma proporcional de acor-
do com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bru-
ta de ato não-cooperativo, quando não identificados com cada atividade. 
De acordo com a Lei nº 5.764/71, o resultado é segregado e apresentado em atos 
cooperativos, aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou 
pelas cooperativas entre si, para a consecução de seus objetivos estatutários, 
e atos não cooperativos, aqueles que importam em operações com terceiros 
não associados.
b) Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em 
moeda nacional e relações interfinanceiras – centralização financeira, cujo 
vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou infe-
rior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo. 
c) Relações interfinanceiras – Centralização financeira
Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em suas atividades são 
centralizados através de repasses interfinanceiros para a Cooperativa Central, 
os quais são por ela utilizados para aplicações financeiras. Essas operações são 
caracterizadas como atos cooperativos, pela Lei nº 5.764/71 que define a políti-
ca nacional do cooperativismo.
d) Operações de crédito
Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos. As ope-
rações de crédito estão classificadas de acordo com análise da Administração 
quanto ao nível de risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos es-
pecíficos em relação às operações, aos devedores e aos garantidores, obser-
vando os parâmetros estabelecidos nas Resoluções  nº 2.682/99 e nº 2.697/00 
do CMN. A atualização (“accrual”) das operações de crédito vencidas em até 60 
dias é contabilizada em receitas de operações de crédito, e a partir do 61º dia, 
em rendas a apropriar. As operações classificadas como nível “H” permanecem 
nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provi-
são existente e controladas, por cinco anos, em contas de compensação, não 
mais figurando no balanço patrimonial.
e) Provisão para operações de crédito 
A provisão para perdas com operações de crédito é fundamentada na análise 
das operações e leva em consideração a conjuntura econômica, a experiência 
passada, os riscos específicos e globais das carteiras, considerando os critérios 
de provisionamento, definidos nas Resoluções  nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do 
CMN, associados às avaliações procedidas pela Administração, na determina-
ção dos riscos de crédito.

2017
Original

Valor 
ajustado 
em 2017

2017
Reapresentado

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo circulante  139.438  1.230  140.668 

OUTROS CRÉDITOS  6.806  1.230  8.036 

Diversos  6.296  1.230  7.526 

Ativo Não circulante  139.714  (1.230)  138.484 

OUTROS CRÉDITOS  1.230  (1.230) -

Diversos  1.230  (1.230) -

Passivo circulante  79.840  1.485  81.325 

OUTRAS OBRIGAÇÕES  11.848  1.485  13.333 

Diversas  9.459  1.485  10.944 

Passivo Não circulante  142.537  (1.485)  141.052 

OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.485  (1.485) -

Diversas  1.485  (1.485) -

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS -

OUTROS INGRESSOS  E 
RECEITAS/DISPÊNDIOS E 
DESPESAS OPERACIONAIS

 (14.556) -  (14.556)

Outros Dispêndios e 
Despesas Administrativas

 (7.075)  (347)  (7.422)

Outros Dispêndios e 
Despesas Operacionais

 (8.424)  347  (8.077)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(EM MILHARES DE REAIS)



50

Sicredi Pernambucred

tes de caixa os seguintes montantes:

A Centralização financeira é composta pela transferência das sobras de caixa 
das Cooperativas filiadas, sem prazo de resgate, e remunerados de acordo com 
as taxas praticadas no mercado, que na média de 2018 equivale a 100% do CDI.

NOTA 05 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
A carteira de créditos está assim composta e classificada:
a) Composição da carteira de créditos por tipo de operação  

Estão inclusos na base de cálculo da provisão para operações de crédito valores 
relativos a outros créditos, assim compostos: 

(i) A rubrica refere-se a valores a receber de transações de cartões de crédito.
b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco

f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo (não circulantes) 
Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos e as variações monetárias pro-rata dia incorridos e as variações cam-
biais, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor 
de mercado e rendas a apropriar.
g) Investimentos 
Estão demonstrados ao custo de aquisição, referem-se a participação em em-
presas do Sistema Sicredi, ajustados por provisão para perdas quando aplicável. 
h) Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade. Está demonstra-
do ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo 
método linear, com base nas taxas anuais mencionadas na Nota “Imobilizado de 
Uso e Intangível”, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. 
i) Intangível 
Corresponde a direitos adquiridos que têm por objeto bens incorpóreos des-
tinados à manutenção do Sistema ou exercidos com essa finalidade. Está de-
monstrado aos valores de custo e contempla gastos na aquisição e desenvolvi-
mento de logiciais, ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir 
do momento em que começam a serem usufruídos os benefícios respectivos, 
com base em taxas anuais que levam em consideração a vida útil-econômica 
dos bens, conforme mencionado na  Nota “Imobilizado de Uso e Intangível”. 
j) Redução ao valor recuperável de ativos
Os ativos são revistos anualmente para se identificar evidências de per-
das não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperá-
vel. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verifi-
car se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montan-
te em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que 
é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. 
k) Depósitos a prazo   
Estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas financei-
ras a decorrer.   
l) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo (não circulantes) 
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicá-
vel, os encargos e as variações monetárias em base pro-rata dia incorridos, dedu-
zidos das correspondentes despesas a apropriar. 
m) Impostos e contribuições
As provisões para Imposto de Renda, Contribuição Social, Programa de In-
tegração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social - COFINS foram calculadas às alíquotas vigentes, considerando, 
para as respectivas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada tributo. 
As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribui-
ção Social quando auferirem resultados positivos em atos não cooperativos. 
Nesses casos, a provisão é constituída com base nas alíquotas vigentes, consi-
derando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais e de base 
negativa de CSLL, limitados a 30% do lucro tributável.
n) Ativos e Passivos contingentes 
As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgação de ativos e passivos 
contingentes estão consubstanciadas na Resolução nº 3.535/08 do CMN, a saber:
• Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes 
com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;
• Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são 
divulgados, e aqueles classificados como de perdas remotas não são provisio-
nados e/ou divulgados;
• As obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da 
avaliação sobre as probabilidades de êxito.
o) Estimativas contábeis  
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando 
fatores e premissas estabelecidos com base em julgamento, que são revisados 
a cada semestre. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou 
recuperação, as provisões para perdas, as provisões para contingências, marca-
ção a mercado de instrumentos financeiros, entre outros. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes 
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Na elaboração dos Fluxos de Caixa, foram considerados como caixa e equivalen-

2018 2017

Disponibilidades  1.406  396 

Relações Interfinanceiras - Centralização 
financeira em Cooperativa Central

 65.851  50.400 

TOTAL  67.257  50.796 

OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO

2018 2017

Circulante Não Circulante Total Total

Empréstimos 
e Títulos 
Descontados

 74.866  184.025  258.891  212.727 

Financiamentos  1.674  1.320  2.994  5.374 

Carteira Total  76.540  185.345  261.885  218.101 

OUTROS CRÉDITOS

2018 2017

Circulante Não Circulante Total Total

Títulos e Créditos a 
Receber (i)

 5.760 1  5.761  5.577 

TOTAL  5.760 1  5.761  5.577 

NÍVEIS DE 
RISCO %

Carteira
Provisão para 

Operações de Crédito e 
Outros Créditos

2018 2017 2018 2017

NÍVEL A 0,50  249.095  202.140  1.244  1.010 

NÍVEL B 1,00  3.666  5.272  37  53 

NÍVEL C 3,00  4.906  2.193 147  66 

NÍVEL D 10,00  2.918  2.364 292  236 

NÍVEL E 30,00  565  2.185 170  656 

NÍVEL F 50,00  1.475  3.896 738  1.948 

NÍVEL G 70,00  684  1.240 479  868 

NÍVEL H 100,00  4.337  4.388 4.337  4.388 

TOTAL  267.646  223.678 7.444  9.225 
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c) Composição da carteira de créditos segregada por tipo de cliente, ativida-
de econômica e faixas de vencimento

d) Concentração das operações de crédito

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa e outros 
créditos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 as recuperações de operações de 
crédito anteriormente baixadas como prejuízo, no montante de R$ 2.791 (2017 
- R$ 3.147), foram registradas como “Ingressos e Receitas de Intermediação Fi-
nanceira”.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram realizadas renego-
ciações de operações de crédito no montante de R$ 15.522.

NOTA 06 – OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
Os créditos diversos, classificados no grupo de outros créditos do ativo, estão 
assim compostos:

(i) Refere-se à antecipação de valores para a Confederação Sicredi, a qual está 
elaborando investimentos em estruturas e plataformas de tecnologia, através 
de aquisição de bens (móveis, equipamentos, softwares, instalações, etc.) e de 
gastos com projetos específicos (aplicativos, produtos, etc.). Após sua conclu-
são os mesmos serão repassados para as Cooperativas. 
(ii) Refere-se à Depósito judicial em ações que discutem a legalidade da cobra-
ção do IR sobre Juros ao capital, sobre sobras e outros impostos a compensar.

NOTA 07 – OUTROS VALORES E BENS

NOTA 08 – INVESTIMENTOS

 

2018 2017

Saldo inicial  9.225  5.413 

      Constituição de provisão  281  3.948 

      Movimentação de baixados para prejuízo  (2.062)  (136)

SALDO FINAL  7.444  9.225 

2018 2017 
(Reapresentado)

Adiantamentos e antecipações salariais 32 38

Adiantamentos para pagamentos de nossa 
conta (i)

 34 14

Adiantamentos por conta de imobilizações 636 527

Devedores por depósitos em garantia (ii)  2.023 1.244

Impostos e contribuições a compensar  7 2

Títulos e créditos a receber 5.760 5.574

Operações com cartões  240 37

Pendências a regularizar  543 12

Outros 208 78

Total Circulante 9.483  7.526 

Títulos e créditos a receber 1 -

Total Não Circulante 1 -

2018 % 2017 %

10 maiores devedores  4.752  1,78  3.866  1,73

50 devedores seguintes  16.210  6,06  13.269  5,93

100 devedores seguintes  22.359  8,35  20.037  8,96

Demais  224.325  83,81  186.506  83,38

TOTAL  267.646  100  223.678 100

SETOR

  2018 2017

Vencidas  
a partir 

de 
15 dias

A vencer

Total da 
Carteira

Total da 
Carteira

Até 90 
dias

De 91 a 
365 dias

Acima de 
365 dias

Pessoas 
Físicas

 1.369  28.116  52.230  185.126  266.841  217.157

Comércio  -  7  20  25  52  -

Outros 
Serviços

 203  127  228  195  753  6.521 

TOTAL  1.572  28.250  52.478  185.346  267.646  223.678

2018 2017

Bens não de uso próprio 825 825

      Imóveis 825 825

Despesas antecipadas 24 89

Total Circulante 849 914

Despesas antecipadas 2 -

Total Não Circulante 2 -

Registrados ao Custo de Aquisição 2018 2017

Cooperativa Central Sicredi Norte/Nordeste 5.727  5.054 

Sicredi Participações S.A. 473 315

Outras Participações e Investimentos 7 7

      Sicredi Fundos Garantidores 1 1

      Outras Ações e Cotas 1 1

      Outros Investimentos 5 5

Total 6.207  5.376 
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NOTA 10 – DEPÓSITOS
Apresentamos, a seguir, os depósitos por faixa de vencimento:

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Os empréstimos são apresentados a seguir:

NOTA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS
As obrigações diversas, classificadas no passivo no grupo de outras obrigações 
estão assim compostas:

(i) Refere-se a coobrigações assumidas pelas Cooperativas na realização de 
operações de seus cooperados junto ao Banco.

NOTA 13 – PASSIVOS CONTINGENTES
A Cooperativa possui passivos contingentes em andamento, sendo que os va-
lores estimados e suas respectivas movimentações e provisões estão demons-
trados no quadro a seguir, conforme a natureza dos passivos.

(i) Apresentamos abaixo as informações dos investimentos referentes ao nú-
mero de ações/quotas, percentuais de participações e movimentações patrimo-
niais:

NOTA 09 – IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

2018 2017

Empréstimos no País - outras instituições  17.917  16.212 

      Cooperativa Central Sicredi Norte/Nordeste  17.917  16.212 

Total Circulante  17.917  16.212 

Empréstimos no País - outras instituições  41.576  32.611 

      Cooperativa Central Sicredi Norte/Nordeste  41.576  32.611 

Total Não Circulante  41.576  32.611 

2018 2017 
(Reapresentado)

      Provisão para pagamentos a efetuar  3.130  1.914 

      Provisão para passivos contingentes
 (Nota 13)

 2.149  1.485 

      Provisão para garantias financeiras 
prestadas (i)

- 4

      Pendências a regularizar  100 87

      Operações com cartões  6.284 5.762

      Demais fornecedores  143 -

      Credores diversos  3.450 1.692

Total Circulante  15.256 10.944

SICREDI 
PARTICIPAÇÕES 

S.A.

SICREDI FUNDOS 
GARANTIDORES

COOPERATIVA 
CENTRAL

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Número de 
Ações/Quotas 
possuídas

151.774  
ON

101.073  
ON

1 1  5.727  5.054 

320.783  
PN

213.965  
PN

QUOTAS  QUOTAS  QUOTAS  QUOTAS 

Percentual de 
Participação

0,05% 0,04% 0,62% 0,61% 3,89% 3,72%

Capital Social  880.597 874.847  164  164  147.417  135.798 

Patrimônio 
Líquido

 906.341 893.040  252.691  240.569  156.293  153.089 

Lucro Líquido do 
Exercício

 14.956  16.863  12.122  35.861  4.987  3.947 

Valor do 
Investimento

 473  315 1 1  5.727  5.054 

TAXAS 
ANUAIS DE 

DEPRECIAÇÃO
%

2018 2017

Custo 
Corrigido

Depreciação/
Amortização 
Acumulada

Líquido Líquido

Imobilizado 
de uso

- 6.206 (1.515) 4.691 4.939

      Terrenos - 366 - 366 366

      Edificações 4% 4.048 (511) 3.537 3.699

      Instalações 10% 84 (54) 30 36

      Móveis e 
Equipamentos 
de Uso

10% 1.073 (501) 572 610

      Sistema de 
Comunicação

10% 43 (24) 19 19

      Sistema de 
Processamento 
de Dados

20% 525 (390) 135 176

      Sistema de 
Segurança

10% 67 (35) 32 33

Intangível 202 (202) - 3

   Outros ativos intangíveis 202 (202) - 3

Total 6.408 (1.717) 4.691 4.942

DEPÓSITOS

2018 2017

Sem 
vencimento e
 até 3 meses

De 3 a 12 
meses

Acima de 
12 meses Total Total

Depósitos 
à Vista

 10.646 - -  10.646  8.941

Depósitos a 
Prazo

 6.458  18.935  156.850 182.243 151.034

Total  17.104  18.935  156.850  192.889  159.975
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(i) Refere-se à ações que discutem a legalidade da cobração do IR sobre Juros ao 
capital e sobre sobras. 

NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social      
O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 
1,00 (um real), sendo que cada associado tem direito a um voto, independente 
do número de suas quotas-partes, e está assim composto:

Em 31 de dezembro de 2018, a cooperativa aumentou seu capital social no mon-
tante de R$ 5.077 (2017 – R$ 5.160), sendo R$ 2.467 (2017 – R$ 0) via integrali-
zação de resultados e R$ 22.942 (2017 – R$ 11.730), via integralização de quo-
tas-partes. No mesmo período houve baixas de capital, através do resgate de 
quotas-partes, no montante de R$ 20.332 (2017 – R$ 6.570).
b) Destinações      
A Cooperativa destinou seus resultados conforme o estatuto social, dos valores 
destinados 20% foram para a Reserva Legal e 5% para o FATES.

NOTA 15 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribui-
ção Social quando auferirem resultados positivos em atos não cooperativos, 
conforme demonstrado abaixo:

NOTA 16 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a)  Instituições relacionadas     
A entidade efetua transações com instituições relacionadas, abaixo apresenta-
mos as principais operações realizadas:

b)  Transações com administradores    
As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos (à 
vista e a prazo) e operações de crédito mantidas na instituição por seus ad-
ministradores (diretores e conselheiros de administração), assim como a re-
muneração recebida pelas pessoas chave da administração. As operações de 
crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas 
em condições semelhantes às praticadas com terceiros, vigentes nas datas das 
operações.
Abaixo apresentamos as operações realizadas com administradores:

2018 2017

Capital Social  51.522  46.445 

Total de Associados  15.868  14.392 

Natureza
Saldo Inicial 
do Período 
01/01/2017

Aumento 
Provisão

Baixa/
Reversão de 

Provisão

Saldo Inicial 
do Período 
31/12/2018

Trabalhista 162 143 (162) 143

Cível 136 97 (158) 75

Tributária 1.187 744 - 1.931

Total 1.485 984 (320) 2.149

Natureza Probabilidade de perda 2018 2017

Trabalhista Provável 143 162

Cível Provável 75 136

Tributária (i) Provável 1.931 1.187

Total 2.149 1.485

      Receita com atos cooperativos 8.180 4.835

      Juros sobre capital próprio 1.299 1.585

      Outros (1.312) (1.589)

Subtotal 8.166 4.570

IRPJ e CSLL registrados no resultado (6) -

2018 2017

Resultado após a participação nos lucros e antes 
da tributação sobre o lucro e dos juros sobre capital 
próprio

 19.456 10.882

IRPJ e CSLL pelas alíquotas fiscais  (8.172) (4.570)

Exclusões/ (Adições) : 

      Provisão resgate de milhas cartão  (2) -

      Provisão PPR 1 (261)

2018 2017

Ativo

Relações interfinanceiras – Centralização financeira (Nota 04) 65.851 50.400

Outros Créditos - Rendas a receber 17 715

Investimentos  (Nota 08) 6.201 5.370

Passivo

Obrigações por empréstimos (Nota 11) 59.493 48.823

Outras Obrigações - Diversas (Nota 12) 6.059 -

Receitas

Outros ingressos e receitas operacionais (Nota 18) 3.277 3.620

Despesas

Operações de Empréstimos e Repasses 5.934 5.369

Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (Nota 17) 17 -

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota 19) 1.372 1.365

Natureza da Operação 2018
% em 

Relação ao 
Total

2017

Depósitos à vista 92 0,86% 77
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NOTA 18 – OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

(i) Refere-se à receita com administração financeira, que é resultante da aplica-
ção dos recursos captados, junto à Cooperativa Central.

NOTA 19 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

NOTA 20 – COOBRIGAÇÕES EM GARANTIAS PRESTADAS 
As garantias prestadas pela Cooperativa sob a forma de aval, fiança ou outras 
coobrigações estão assim compostas:

NOTA 21 – GERENCIAMENTO DE RISCOS 
O Sistema Sicredi considera o gerenciamento de riscos prioritário na condução 
de suas atividades e negócios, adotando práticas em absoluta consonância com 
os preceitos dos Acordos de Basileia. Dessa maneira, possui áreas especializa-
das para o gerenciamento destes riscos, centralizadas no Banco Cooperativo 
Sicredi S.A. Entre os principais riscos gerenciados pela instituição, destacam-se 
a Estrutura de Gerenciamento de Capital, o Risco Operacional, de Mercado, de 
Liquidez,  e o de Crédito, cujas estruturas são apresentadas a seguir:

I - Estrutura de Gerenciamento de Capital.
Para os efeitos da legislação vigente, define-se o Gerenciamento de Capital 
como o processo contínuo de:
• Monitoramento e controle do capital mantido pela Instituição; 
• Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a Insti-

c)  Benefícios monetários destinados às partes relacionadas - pessoas cha-
ve da administração
Pessoas chave da administração são as que têm autoridade e responsabilida-
de pelo planejamento, direção e controle das atividades da entidade, direta ou 
indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou outro dessa en-
tidade). Nestes dados estão inclusos todos os benefícios de curto prazo e pós-
-emprego concedidos pela entidade aos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 
Diretores ou outros que venham a substituir os mesmos.

NOTA 17 –  OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Benefícios 2018 2017

Pessoas chave da administração 1.561 822

2018 2017 
(Reapresentado)

      Despesa de água, energia e gás 135 104

      Despesa de aluguéis 440 513

      Despesa de comunicação 662 521

      Despesa de manutenção e conservação 742 715

      Despesa de material 142 83

      Despesa processamento dados 1.049 748

      Despesa de promoções e relações 
públicas 

989 371

      Despesa de propaganda e publicidade 167 566

      Despesa de seguro 382 376

      Despesa de serviços do sistema 
financeiro

343 383

      Despesa de serviços de terceiros 226 987

      Despesa de serviços de vigilância e 
segurança

231 226

      Despesa de serviços de técnicos 
especializados

596 556

      Despesa de serviços de transportes 158 134

      Despesa de viagem 105 126

      Despesas de depreciação e amortização 348 347

      Outras despesas administrativas 1.677 666

Total 8.392  7.422 

2018 2017 
(Reapresentado)

      Descontos concedidos em renegociação 
e crédito

2.026 4.762

      Contribuições Cooperativistas 83 70

      Contribuição Sicredi Fundos 
Garantidores

90 70

      Contribuição Confederação Sicredi 7 -

      Cooperativa Central Sicredi Norte/
Nordeste

1.222 1.066

      Encargos da administração financeira 2 -

      Outras provisões operacionais 311 -

      Outras despesas operacionais 10.834 2.109

Total  14.575  8.077 

2018 2017

      Recuperação de encargos e despesas 248 3.207

      Ingressos depósitos intercooperativos(i) 3.269 3.139

      Reversão de provisões operacionais 617 44

      Outras rendas operacionais 744 787

Total 4.878  7.177 

2018 2017

Coobrigações em cessões de crédito - 231

Total - 231

Depósitos a prazo 661 0,36% 724

Operações de crédito 1.486 0,57% 1.222
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tuição está sujeita; 
• Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos da Instituição.
O gerenciamento de capital das instituições do Sistema Sicredi é centralizado no 
Banco Cooperativo Sicredi, através de uma estrutura compatível com a nature-
za das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao 
risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo estabelecimento 
dos processos, políticas e sistemas que apoiam as instituições do Sistema na 
gestão do capital.
Os processos e políticas para o gerenciamento de capital são estabelecidos 
seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela regulamentação em vigor, 
alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas compe-
tentes de cada instituição do Sistema.
Os processos para o gerenciamento de capital do Sistema Sicredi incluem:
• Mecanismos que possibilitem a identificação, avaliação e monitoramento dos 
riscos relevantes incorridos pela instituição, inclusive dos riscos não cobertos 
pelos requerimentos mínimos legais de capital;
• Metas de capital em níveis acima dos requerimentos mínimos legais e que 
reflitam o apetite a risco do sistema, visando manter capital para suportar os 
riscos incorridos e garantir o crescimento dos negócios de forma sustentável 
e eficiente;
• Plano de Capital para cada Instituição do Sistema, consistente com o planeja-
mento estratégico, abrangendo o horizonte mínimo de três anos;
• Testes de estresse e avaliação de seus impactos no capital;
• Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a diretoria 
e para o conselho de administração;
A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento de capi-
tal pode ser acessada por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho “Sobre 
nós\ Relatórios e Políticas \ Gestão de Riscos \ Gerenciamento de Riscos Pilar 
3”.

II - Risco Operacional
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas re-
sultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 
sistemas, ou de eventos externos.
A gestão do risco operacional é realizada de forma conjunta entre o Banco, Cen-
trais e Cooperativas Singulares. Essas entidades tem como responsabilidade o 
cumprimento dos normativos internos e externos, valendo-se de ferramentas, 
metodologias e processos estabelecidos sistemicamente. Tais processos são 
compostos por um conjunto de ações, que visa manter em níveis adequados os 
riscos a que cada instituição está exposta. São essas:
• Avaliação de riscos e controles;
• Documentação e armazenamento da base de perdas;
• Gestão de continuidade de negócios;

III - Risco de Mercado
Define-se risco de mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas re-
sultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma 
instituição financeira. Incluem-se nessa definição, as operações sujeitas aos 
riscos de variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços 
de mercadorias (commodities).
O gerenciamento de risco de mercado das instituições do Sistema Sicredi é cen-
tralizado no Banco Cooperativo Sicredi, através de uma estrutura compatível 
com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da 
exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo es-
tabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as instituições 
do Sistema na gestão do risco de mercado.
Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de mercado são estabe-
lecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela regulamentação em 
vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas 
competentes de cada instituição do Sistema.
Os processos para o gerenciamento do risco de mercado do Sistema Sicredi in-
cluem:
• Regras claras de classificação da carteira de negociação que garantam o cor-
reto tratamento das operações; 
• Procedimentos destinados a mensurar, monitorar e manter a exposição ao ris-
co de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Instituição;
• Processos destinados a monitorar e reportar a aderência ao apetite ao risco de 
mercado da Instituição em relação ao seu capital; 
• Definição das metodologias de risco de mercado a serem aplicadas;
• Sistemas para executar o cálculo e medir os riscos, considerando a complexi-
dade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco de mercado das institui-

ções  do Sistema.
A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento do risco de 
mercado pode ser acessada por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho 
“Sobre nós\ Relatórios e Políticas \ Gestão de Riscos \ Gerenciamento de Riscos 
Pilar 3”.

IV - Risco de Liquidez
O entendimento de Risco de Liquidez é essencial para a sustentabilidade das 
instituições que atuam no mercado financeiro e de capitais e está associado à 
capacidade da instituição de financiar os compromissos adquiridos a preços de 
mercado razoáveis e realizar seus planos de negócio com fontes estáveis de 
financiamento. Para este efeito, define-se risco de liquidez como:
• A possibilidade da instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas 
obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decor-
rentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem in-
correr em perdas significativas e; 
• A possibilidade da instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma 
posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente 
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.
O gerenciamento de risco de liquidez das instituições do Sistema Sicredi é cen-
tralizado no Banco Cooperativo Sicredi, através de uma estrutura compatível 
com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da 
exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo es-
tabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as entidades do 
Sistema na gestão do risco de liquidez.
Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de liquidez são estabe-
lecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela regulamentação em 
vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas 
competentes de cada Instituição do Sistema.
Os processos para o gerenciamento do risco de liquidez do Sistema Sicredi in-
cluem:
• Definição de processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a expo-
sição ao risco de liquidez em diferentes horizontes de tempo;
• O estabelecimento de processos de rastreio e reporte da observância ao ape-
tite ao risco de liquidez fixado na RAS;
• Definição das estratégias de captação que proporcionem diversificação ade-
quada das fontes de recursos e dos prazos de vencimento;
• Definição de plano de contingência de liquidez, regularmente atualizado, que 
estabeleça responsabilidades e procedimentos para enfrentar situações de es-
tresse de liquidez;
• Realização periódica de testes de estresse com cenários de curto e de longo 
prazo.
A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento do risco de 
liquidez pode ser acessada por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho  
“Sobre nós\ Relatórios e Políticas \ Gestão de Riscos \ Gerenciamento de Riscos 
Pilar 3”.

V - Risco de Crédito
A gestão do risco de crédito consiste no processo de identificação, mensuração, 
controle e mitigação dos riscos decorrentes das operações de crédito realiza-
das pelas instituições financeiras.
No Sicredi, o gerenciamento do Risco de Crédito é realizado por uma estrutura 
centralizada e pelas áreas e colegiados locais.
O Banco Cooperativo Sicredi responde pelo conjunto de políticas, estratégias e 
metodologias voltadas ao controle e gerenciamento das exposições ao risco de 
crédito das empresas que compõem o Sistema, possuindo como principais atri-
buições: responder pelas políticas corporativas de gestão de risco de crédito; 
desenvolver e propor metodologias de classificação de risco de crédito, inclu-
sive por meio de modelos quantitativos; aferir e controlar as exigibilidades de 
capital para cobertura de risco de crédito assumido; e realizar o monitoramento 
constante das exposições sujeitas ao risco de crédito de todas as empresas do 
Sicredi.
As áreas e colegiados locais são responsáveis pela execução do gerenciamento 
de risco de crédito, observando as políticas e limites pré-estabelecidos siste-
micamente.

VI - Informações Adicionais
A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento de riscos 
pode ser acessada por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho “Sobre 
nós\ Relatórios e Políticas \ Gestão de Riscos”
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NOTA 22 – ÍNDICES DE BASILÉIA E DE IMOBILIZAÇÃO
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de 
Referência (PR), apurado nos termos das Resoluções CMN n° 3.444/07 e nº 3.490/07 até setembro de 2013 e pela Resolução CMN n° 4.192/13 a partir de outubro de 
2013, compatível com os riscos de suas atividades, sendo apresentado abaixo o cálculo dos limites:

(i) Margem de Capital consiste no excedente de capital da instituição aos requerimentos mínimos regulamentares e ao adicional de capital principal.

NOTA 23 – SEGUROS CONTRATADOS
Em 31 de dezembro de 2018, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros relacionados a garantia de 
valores e bens de propriedade da Cooperativa.

Limites Operacionais 2018 2017

Patrimônio de Referência (PR) 71.956  56.775 

Nivel I (NI) 71.956  56.775 

      Capital Principal - CP 71.956  56.775 

      Capital social 51.522 46.445

      Reservas de capital 8.638 4.082

      Lucros acumulados 12.269 6.248

       Ajustes Prudenciais (473) -

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 257.950 197.164

Margem de Capital (i) 41.003 31.143

Índice de Basileia (PR / RWA) 27,90% 28,80%

Situação de Imobilização (Imob) 4.697 4.946

Índice de Imobilização (Imob / PR) 6,53% 9,61%

Giovanni Gomes do Prado
Diretor Executivo 

CPF: 350.082.704-78

Marcos Jair de Souza Cordeiro
Diretor Administrativo

CPF: 326.310.814-04

Edmilson Soares do Vale
Diretor Financeiro 

CPF: 123.790.004-25

Eduardo Netto Sarubbi
Contador 

CRC: RS-060899/O-8 

CPF: 694.157.650-20
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OPINIÃO
Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito Sicredi Pernambucred (“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e 
as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, 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 Sicredi Pernambucred em 31 de dezembro de 2018, 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 - BACEN.

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 de acordo com 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 da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o relatório da administração 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 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 da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A administração 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 BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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 detecta 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 da 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
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.

Porto Alegre, 25 de março de 2019

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.  
CRC – 2SP015199/O-6

Américo F. Ferreira Neto  
Contador - CRC-1SP192685/O-9

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos
Administradores e Associados da Cooperativa de Crédito Sicredi Pernambucred  
Recife - PE

Iguatemi Business
Av. Nilo Peçanha, 2900
9° andar - Chácara das Pedras 
91330-001 - Porto Alegre, RS, Brasil

Tel: +55 51 3204-5500 
ey.com.br
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Parecer do Conselho Fiscal
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Balanço social
DEMONSTRATIVO DO GANHO TOTAL DOS ASSOCIADOS DA SICREDI PERNAMBUCRED - EXERCÍCIO DE 2018

I - TAXA PERCENTUAL DE JUROS - EXERCÍCIO DE 2018

MÉDIA DAS TAXAS CARTEIRA DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL APLICAÇÕES EM RENDA FIXA

TAXA MÉDIA BANCÁRIA - ANUAL 32,61% 169,13% 6,04%

TAXA MÉDIA SICREDI PERNAMBUCRED - ANUAL 26,25% 79,09% 6,63%

TAXA MÉDIA BANCÁRIA - MENSAL 2,38% 8,60% 0,49%

TAXA MÉDIA SICREDI PERNAMBUCRED - MENSAL 1,96% 4,980% 0,54%

IV - RESULTADOS TOTAIS - EXERCÍCIO DE 2018

RESULTADOS BRUTOS 16.358.288

(+) JUROS DISTRIBUIDOS AO CAPITAL SOCIAL 3.092.001

(=) RESULTADOS TOTAIS DO EXERCÍCIO DE 2018 19.450.289

V -TOTAL DOS GANHOS DOS ASSOCIADOS - EXERCÍCIO DE 2018

GANHOS DECORRENTES DAS VANTAGENS DAS TAXAS DOS PRODUTOS SICREDI PERNAMBUCRED  18.060.192 

(+) RESULTADOS BRUTOS DO EXERCÍCIO 16.358.288

(+) RENDIMENTO DO CAPITAL SOCIAL DOS ASSOCIADOS 3.092.001

(=) TOTAL DE GANHO DOS ASSOCIADOS NO EXERCÍCIO DE 2018 37.510.481

III - VALORES INCIDENTES SOBRE OS PRODUTOS - EXERCÍCIO DE 2018

MÉDIA DAS TAXAS
JUROS DA CARTEIRA DE 

CRÉDITO JUROS DO CHEQUE ESPECIAL RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 
EM RENDA FIXA

VALOR MÉDIO BANCÁRIO - MÉDIA ANUAL 
DO SISTEMA BANCÁRIO  77.909.805  3.523.531  10.150.144 

VALOR EFETIVO DA  SICREDI 
PERNAMBUCRED  62.723.236 1.647.764  11.148.000 

GANHO DOS ASSOCIADOS, POR PRODUTO  15.186.569  1.875.767  997.856 

TOTAL DOS GANHOS SOBRE OS PRODUTOS  18.060.192 

II - VALOR MÉDIO ANUAL DAS CARTEIRAS DA SICREDI PERNAMBUCRED - EXERCÍCIO DE 2018

SALDO MÉDIO ANUAL - 
SICREDI PERNAMBUCRED

CARTEIRA DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL APLICAÇÕES EM RENDA FIXA

 238.913.845  2.083.327  168.048.718 
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Rede de
Atendimento
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