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Gente que 
coopera 
cresce
Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Ao 

todo, somos 3,6 milhões de associados e estamos presentes em 21 estados, com 

mais de 1.540 agências. Temos presença nacional e a atuação da nossa cooperativa 

é local, direcionada para as necessidades dos nossos associados. É isso o que nos 

diferencia. 

Neste relatório, você irá saber mais sobre os nossos diferenciais. No capítulo Nossa 

cooperativa, apresentamos os principais destaques de 2017.  Somos uma das 116 

cooperativas de crédito filiadas ao Sicredi. Demonstramos como contribuímos para 

a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados e da sociedade no capítulo 

Como geramos desenvolvimento à comunidade. Essa é a essência que nos faz um 

Sistema forte com uma atuação local sólida. 

Mais informações sobre o Sicredi, acesse www.sicredi.com.br. 
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Francisco José Freitas de Abreu Santos

Presidente do Conselho de Administração

Giovanni Gomes do Prado

Presidente Executivo

Mensagem 
dos Dirigentes

Prezados Associados, 

Apresentamos as demonstrações financeiras da Sicredi Pernambucred, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2017, elaboradas conforme as normas contábeis aplicáveis às instituições financeiras cooperativas, emanadas do Banco 
Central do Brasil. Conquanto 2017 tenha sido marcado pelo fim da recessão iniciada em 2014, a economia apresentou reflexos 
da crise econômica, com política fiscal mais austera, interrupção ou falhas nos serviços públicos, aumento da carga tributária 
e situação crítica nas contas públicas de estados e municípios. 

A retomada de crescimento a partir do segundo semestre, a inflação e a taxa básica de juros registraram quedas sucessivas, 
e a criação de emprego chegou a registrar altas consecutivas.  O Produto Interno Bruto cresceu 1,0% em 2017, na primeira alta 
após dois anos consecutivos de retração, conforme dados divulgados pelo IBGE; em valores correntes, o PIB em 2017 foi de 
R$ 6,6 trilhões, mas estudos econômicos apontam para um crescimento de 3% em 2018. Além disso, a economia brasileira foi 
marcada em 2017 pela deterioração fiscal nas esferas de governo, tendo, em uma década, passado de um superávit primário 
de 3% do PIB para um déficit de 2,4%, afetando a máquina pública, sendo o principal desafio estrutural do país. O mercado 
de crédito no país registrou o segundo ano seguido de queda em 2017, com expectativa do Banco Central de retomada em 
2018. As análises apontam que o crédito ofertado pelas instituições financeiras apresentou retração de 1% neste ano, mas 
admitem um crescimento de 3% em 2018.

Inobstante este cenário, a Sicredi Pernambucred superou os desafios no exercício de 2017, apresentando resultados con-
sistentes, fruto da sua governança e do envolvimento dinâmico entre os conselhos de administração e fiscal, da diretoria 
executiva e dos colaboradores, com capacidade de gestão séria e adoção de estratégias eficazes, além de inovação tecnoló-
gica, destinados à satisfação dos associados, que culminou com a premiação da cooperativa na edição “Great Place To Work 
– GPTW” e melhor ideia implementada entre as cooperativas Sicredi do Norte/Nordeste, o CRM - Gestão de Relacionamento 
com o Associado.

A Sicredi Pernambucred atingiu R$ 279,1 milhões de ativos – R$ 226,9 milhões em 2016 – com evolução de 23%. A carteira de 
crédito cresceu quase 20% e atingiu R$ 218,1 milhões – R$ 175,5 milhões em 2016, caracterizando a cooperativa como a maior 
de Pernambuco neste requisito e no tocante ao quadro social – 14.392 associados eram donos da cooperativa em 31 de de-
zembro de 2017. Os recursos depositados pelos associados atingiram R$ 151 milhões, com crescimento de 21,8% no exercício; 
os recursos próprios, representados pelas reservas de capital, de lucros e pelas sobras acumuladas, além das integraliza-
ções de capital somaram R$ 46,4 milhões - evolução de 12,5%.

Em 2017, as sobras brutas foram de R$ 10,261 milhões (R$ 8,931 milhões em 2016), apontando o crescimento de 14,9%, im-
primindo um novo recorde em resultados para distribuição aos associados. A Sicredi Pernambucred tem como visão ser a 
principal instituição financeira dos seus associados, por isso é detentora de uma gama de produtos e serviços financeiros que 
podem trazer tranquilidade para os seus donos, pois tem um portfólio que abrange seguros, previdência privada, cartões de 
crédito, empréstimos e financiamentos com taxas competitivas, além de aplicações mais atrativas do que aquelas inerentes 
ao mercado bancário - garantidas pelo Fundo Garantidor – até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

Este excelente desempenho nos consolida como a maior cooperativa financeira de Pernambuco por volume de crédito e 
quantidade de associados; por isso a Sicredi Pernambucred tem projetos de ampliação da sua abrangência negocial, sempre 
levando em conta a mobilidade social dos associados, a inclusão bancária e a melhoria da qualidade de vida, notabilizando-
-se como instrumento de desenvolvimento social da região.

Por fim, queremos agradecer a todos os associados, porque entenderam que, quando fazemos juntos, nos tornamos mais 
fortes e mais competitivos e depositaram sua confiança no profissionalismo e engajamento da gestão do nosso empreendi-
mento coletivo.
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O nosso mundo está cada vez mais conectado, e as pessoas estão desco-

brindo o poder de transformação do trabalho colaborativo. Na região do 

Nordeste, a nossa cooperativa mostra como isso é possível e fortalecedor, 

desde 2000. Somos 14.392 associados, 101 colaboradores e estamos pre-

sentes em 05 municípios no Estado de Pernambuco, promovendo transfor-

mações na vida dos associados e de suas comunidades. 

A cooperativa Sicredi Pernambucred atua no mercado cooperativista há 18 

anos, com sua sede na cidade do Recife, no Estado de Pernambuco. É uma 

das 116 cooperativas de crédito filiadas ao Sicredi.

O Sicredi é referência internacional pelo modelo de atuação em sistema, per-

mitindo ganhos de escala e aumentando o potencial das cooperativas de cré-

dito para exercer a atividade no mercado financeiro. 

A instituição tem como diferencial um modelo de gestão que valoriza a parti-

cipação, no qual os associados votam e decidem os rumos do negócio e está 

presente em todas as regiões brasileiras, em 21 Estados, 1.187 cidades e com 

3,6 milhões de associados. A Sicredi Pernambucred conta com 11 Agências de 

atendimento no Grande Recife, Caruaru, Petrolina e Salgueiro.

Sicredi hoje

Estados de abrangência 
do Sicredi e com 
projeto de expansão 
em andamento

Nossa
cooperativa

Cooperativa 
Sicredi Pernambucred
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A Sicredi Pernambucred em 2017

R$ 218.100.489,47 em crédito

101 colaboradores

R$ 279.150.398,21 de ativos

Resultado de R$ 10.261.522,31

02 Prêmios e reconhecimentos

14.392 associados

Presença do Sicredi no Brasil
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Estrutura de apoio 
à Cooperativa Sicredi Pernambucred

As Centrais são as controladoras da SicrediPar.

Difundem o cooperativismo de crédito.

Coordenam e supervisionam a atuação das

cooperativas fi liadas.

Dão suporte às atividades de desenvolvi-

mento e expansão das cooperativas.

A SicrediPar é a holding que controla o Banco 

Cooperativo Sicredi e coordena as decisões estratégi-

cas do Sistema;

A Confederação é o centro de serviços com-

partilhados  entre as empresas e as entidades que in-

tegram o Sicredi;

Nossa cooperativa

A cooperativa Sicredi Pernambucred é fi liada ao Sicredi, pioneiro e referência nacional e internacional pela orga-

nização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única. Trata-se de um modelo completo, no 

qual uma estrutura apoia a outra, exercendo funções específi cas e complementares.

Veja como o Sicredi está organizado:

A Sicredi Fundos Garantidores é cons-

tituída por reservas formadas por contribuições men-

sais ordinárias das cooperativas, ressarcimentos e re-

cuperação de ativos.

A Fundação promove, por meio da educação e de 

atividades culturais, a cooperação, a cidadania, a sus-

tentabilidade e a formação dos associados. 

O Banco Cooperativo é o instrumento de 

acesso das cooperativas de crédito ao mercado fi nan-

ceiro e programas especiais de fi nanciamento.

Controla uma Corretora de Seguros, a Sicredi Cartões, 

uma Administradora de Consórcios e uma Administra-

dora de Bens. Tem como parceiros estratégicos o Ra-

bobank e a IFC.
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Missão
Contribuir para o bem-estar dos asso-

ciados, através da oferta de produtos 

e serviços econômico-fi nanceiros per-

sonalizados, com ética, transparência 

e responsabilidade socioambiental.

Visão
Ser a principal instituição fi nanceira de 

todos os servidores públicos em Per-

nambuco.

Cooperativa Sicredi Pernambucred

Valores
Compromisso

Educação

Empreendedorismo

Equidade

Ética

Gestão efi caz

Inovação

Responsabilidade

Solidariedade

Transparência
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A governança da Sicredi Pernambucred encontra-se adequada ao 

modelo estabelecido pelas normas do Banco Central do Brasil, re-

sultado do amadurecimento proporcionado pelo Planejamento Es-

tratégico da cooperativa e da clareza sobre os objetivos e os desa-

fios que têm culminado com a sua integração ao Sistema Sicredi, 

com presença nacional e atuação regional de cada instituição finan-

ceira cooperativa.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Formado por associados eleitos pelos demais associados. É respon-

sável pelo direcionamento estratégico da cooperativa e pela apre-

sentação de propostas para a Assembleia Geral. A cada mandato de 

quatro anos, é obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 dos membros.

Governança da
Sicredi Pernambucred

COMPOSIÇÃO: 

Francisco José Freitas de Abreu Santos 

Presidente 

Luis Aureliano de Barros Correia 

Vice-Presidente 

CONSELHEIROS: 

Adilson Gomes Barbosa 

Antônio Medeiros de Souza 

Carlos Alberto Sales de Almeida 

Edmilson Soares do Vale 

Erick Alves da Silva 

Giovanni Gomes do Prado 

Givaldo Macêdo Soares 

Jacqueline Augusta de Lucena Caldas 

Luciano João de Carvalho 

Lucio Gil Guimarães Santos 

Marcos Jair de Souza Cordeiro 

Milton Correia da Silva 

Valdir Barbosa Junior

Conselho de Administração

Nossa cooperativa

1 0



DIRETORIA EXECUTIVA 

Indicada e eleita pelo Conselho de Administração, é responsável pela gestão executiva da cooperativa, segundo 

os direcionadores estratégicos do Conselho de Administração. 

 

COMPOSIÇÃO: 

Giovanni Gomes do Prado 

Presidente Executivo 

Marcos Jair de Souza Cordeiro 

Diretor Administrativo 

Edmilson Soares do Vale 

Diretor Financeiro 

Antônio Medeiros de Souza 

Diretor Jurídico 

Adilson Gomes Barbosa 

Diretor de Expansão

CONSELHO FISCAL 
Tem a incumbência de exercer assídua fiscalização sobre o patrimônio, as operações com associados, os servi-

ços e os atos dos administradores da cooperativa.

 

COMPOSIÇÃO: 

Fernando Rivas Zorrilla Alvarez 

Rogério Antônio Coutinho da Costa 

Jacy Rodrigues Caetano da Silva Sampaio

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal
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3,6 milhões de associados    

1.540 agências 

116 cooperativas de crédito   

Presença em  21 estados

5 centrais 

22,4 mil colaboradores em  1.187 cidades

Mais de 300 soluções financeiras  

Modelo sustentável

R$ 76,1 bilhões de ativos

R$ 12,2 bilhões em patrimônio líquido

R$ 49,9 bilhões em depósitos totais

R$ 39,7 bilhões de operações de crédito total

Resultado de R$ 1,6 bilhão 

Ratings da Fitch e da Moody’s atribuídos ao 

Banco Cooperativo 

Em 199 cidades é a única instituição financeira

O Sicredi 

* Dados de agosto de 2017. O fechamento e a divulgação dos dados 

anuais sistêmicos ocorrem no primeiro trimestre do ano seguinte.

*
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Prêmios e 
reconhecimentos

A solidez e os diferenciais do
Sicredi são reconhecidos em
relevantes distinções nacionais

Prêmio Abmed

A campanha de Remarketing de Venda de Cartões Pes-

soa Física recebeu o troféu Bronze no Prêmio ABEMD 

2017, na categoria Especialidade Campanha / Progra-

ma. A campanha utilizou a tecnologia para ofertar os 

cartões de crédito Mastercard aos associados e pos-

síveis associados.

Anuário Finanças Mais 
e Broadcast Projeções

O Sicredi também foi ranqueado como a segunda insti-

tuição financeira na categoria Bancos – Financiamen-

tos. No ranking publicado pelo jornal O Estado de S. 

Paulo, a instituição financeira cooperativa apresentou 

evolução em ativo total, patrimônio líquido, total de 

crédito, receita de serviços, entre outros indicadores.

Top 5 do BC

O Sicredi ficou em primeiro lugar no ranking Top 5 do 

Banco Central do Brasil (BC), na categoria IPCA, do mês 

de junho. Além disso, o Sicredi também se destacou no 

quesito IGP DI e conquistou o segundo lugar. 

As classificações mensais do BC são divulgadas ao lon-

go do ano informando as cinco instituições que obti-

veram os menores erros de projeção nos últimos seis 

meses.

Melhores & Maiores

No Melhores & Maiores 2017, anuário da revista Exa-

me, o Sicredi foi incluído em categorias gerais de mer-

cado e em 14 indicadores setoriais da edição especial. 

Na categoria 200 maiores grupos, a instituição finan-

ceira cooperativa figurou na 46ª posição, apresentan-

do um salto de 17 posições na comparação com o ano 

anterior, quando ocupou a 63ª colocação.

Pelo sexto ano consecutivo, o Banco Cooperativo Si-

credi, instrumento de acesso das cooperativas de cré-

dito do Sicredi ao mercado financeiro, manteve sua 

colocação no 3ª lugar em Crédito Rural.

Época Negócios 360º

No ranking Época Negócios 360º, publicado anual-

mente pela revista, o Sicredi subiu 40 posições na ca-

tegoria 300 Melhores Empresas, de 118ª posição para 

78º lugar, esteve entre as Melhores da Região Sul (9ª) 

e em Bancos, da 5ª para 4ª posição. Além disso, figura 

em outras categorias.

Na análise das dimensões do setor financeiro, o Sicredi 

se destacou em Governança Corporativa (do 2º para 

1º lugar), Práticas de RH (3º), Desempenho Financeiro 

(5º) e Responsabilidade Socioambiental (5º).

BNDES

Pelo quarto ano consecutivo, o Sicredi foi reconhecido 

como o agente financeiro com o maior volume de ope-

rações de investimento contratadas no âmbito do Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
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miliar (Pronaf), desta vez, no Ano Agrícola 2016/2017. 

A homenagem foi concedida pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Valor 1000

Mais uma vez, o Sicredi figurou entre os maiores do 

País, de acordo com o ranking Valor 1000. A instituição 

destacou-se em 12 indicadores do anuário.

No ranking dos 100 Maiores Bancos, o Sicredi ficou em 

11º, subindo cinco posições em relação ao ano anterior. 

Entre as instituições que mais cresceram em Opera-

ções de Crédito e em Depósitos Totais, entre os gran-

des, figurou em 3º e 4º lugar, respectivamente. Já entre 

os 20 Maiores Operações de Crédito, ficou em 8º lugar 

e foi o 6º colocado entre os 20 Maiores em Depósitos 

Totais, além de outros destaques.

Melhores Empresas para 
Começar a Carreira

O Sicredi participou do ranking, pela primeira vez, e 

foi classificado entre as 45 “Melhores Empresas para 

Começar a Carreira”. A pesquisa realizada pela revista 

Você S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Ad-

ministração (FIA), contempla as companhias que ofere-

cem os melhores programas para quem está começan-

do no mercado de trabalho. 

A instituição financeira cooperativa, que emprega atu-

almente mais de 22 mil colaboradores, figurou no 22º 

lugar do ranking, com Índice de Felicidade no Trabalho 

do Jovem (IFT) de 78,9. No Índice de Qualidade de Am-

biente de Trabalho para o Jovem (IQAT), baseado no 

questionário de satisfação preenchido por jovens cola-

boradores e estagiários entre 18 e 26 anos de idade, a 

nota do Sicredi foi 89,1.

Melhores Empresas 
para Trabalhar

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sicredi está entre as 

“150 Melhores Empresas Para Trabalhar”. Elaborado 

pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Ins-

tituto de Administração (FIA), o guia avalia o ambiente 

de trabalho e as melhores práticas de gestão de pesso-

as em empresas divididas em 24 setores da economia. 

No Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), o Sicredi al-

cançou 81,9 pontos. Já a nota do colaborador, que apon-

ta o Índice de Qualidade no Ambiente do Trabalho (IQAT), 

foi de 91,4. No quesito Employer Branding, a instituição 

financeira cooperativa atingiu 97,4 pontos e em Susten-

tabilidade e Diversidade, 96,7 pontos. 

No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), o 

Sicredi se destacou no quesito Processos e Organiza-

ção, com 94,2 pontos.

Ranking da Broadcast  

O Sicredi conquistou o primeiro lugar do ranking de 

projeções econômicas “Broadcast Projeções Top 10 

Básico”, referente ao terceiro trimestre de 2017. O 

ranking conta com 65 participantes, entre instituições 

financeiras e consultorias de todo país, que enviaram 

suas expectativas para inflação (IPCA e IGP-M), taxa 

Selic e dólar para o período entre julho e setembro. A 

lista contempla as instituições financeiras que realiza-

ram projeções do cenário macroeconômico que mais 

se aproximam da realidade.

Nossa cooperativa
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GPTW

Como recompensa por todo esforço e dedicação pres-

tados aos seus colaboradores, a cooperativa Sicredi 

Pernambucred, por mais um ano, foi indicada pelo ins-

tituto Great Place To Work, em parceria com o Jornal 

do Commercio e a ABRH-PE, a uma das melhores em-

presas para se trabalhar em Pernambuco e conquistou 

a 16ª posição. A pesquisa “Melhores Empresas para 

Trabalhar – GPTW” é a maior avaliação dos critérios 

de confiabilidade e bem-estar dos funcionários com 

o ambiente de trabalho. Dessa forma, sempre atuan-

do de acordo com os princípios do cooperativismo, a 

Sicredi Pernambucred, pela segunda vez consecutiva, 

mostrou evolução ao ser escolhida uma das melhores 

empresas para se trabalhar em Pernambuco. A melho-

ria de quatro posições em relação a 2016 só reforça a 

ideia de que juntos, conseguimos ser cada vez melhores.

Painel Grandes Ideias

Por mais um ano, a Sicredi Pernambucred concorreu 

ao prêmio Painel Grandes Ideias. Em 2017 a coopera-

tiva apresentou o projeto CRM – Gestão de Relaciona-

mento com o Associado, que objetiva assegurar a sus-

tentabilidade das informações, por meio do registro de 

todo o fluxo de atendimento ao associado, onde todas 

as solicitações e seus anexos são registrados em his-

tórico e, posteriormente, são direcionados aos respon-

sáveis da análise, efetivação e conclusão do atendi-

mento, preservando nossa cultura do cooperativismo. 

Os trabalhos foram apresentados na XXII Convenção 

Sicredi N/NE, no período de 09 a 11 de agosto de 2017 e 

a nossa cooperativa conquistou o 2º lugar.

Prêmios e reconhecimentos 
da Sicredi Pernambucred
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Programa Estrelas que Brilham

No dia 28/12/2016, o Setor de Marketing da Sicredi 

Pernambucred lançou o Programa de Relacionamento 

Estrelas Que Brilham, que teve como objetivo motivar 

os colaboradores para que estes alcançassem os re-

sultados almejados para o ano de 2017, no Planeja-

mento Estratégico da cooperativa.

O Estrelas Que Brilham, além de despertar o espírito 

de competitividade saudável entre os colaboradores, 

estimulava os mesmos para conseguirem cumprir as 

metas as quais foram estabelecidas no planejamento 

estratégico da cooperativa.

Programa Multiplicadores

Sempre preocupada com a capacitação de seus co-

laboradores, a Sicredi Pernambucred promoveu por 

mais um ano, o Programa de Multiplicadores, que tem 

como objetivo a qualificação destes através de treina-

mentos e trocas de experiências para melhor atender 

os nossos associados. Todos os treinamentos foram 

ministrados pelos nossos colaboradores.

Ações para os colaboradores

Nossa cooperativa
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Programa Inspire

Em 2017, o setor de Gestão de Pessoas realizou mais 

uma edição do Programa Inspire, que tem como prin-

cipal objetivo a apresentação de ideias pensadas por 

colaboradores com a finalidade de melhorar o funcio-

namento de atividades da cooperativa. 

O programa teve duração até o final do ano com as 

seguintes fases: Pré-Inscrição; Elaboração do Projeto; 

Apresentação; Autorização; Execução; Relatório; Análi-

se e a definição dos vencedores decidida pela Diretoria 

Executiva e divulgados na festa de confraternização de 

fim de ano. 

Foram tantos projetos bons que foi difícil chegar a uma 

decisão final. Inclusive, os projetos DocÚtil, idealizado 

por Marconi Silva, e Workplace CRP, pensado por Mar-

coni Silva, Leomir Tavares e Wanderson Santos, dividi-

ram o primeiro lugar e receberam a soma do primeiro 

e segundo prêmio, totalizando R$ 5.000,00. Em terceiro 

lugar ficou o projeto Atendimento Agendado, desenvol-

vido pelas colaboradoras Amanda Cavalcanti, Géssica 

Dias e Izolda Kaline, e receberam R$ 1.000,00 em pre-

miação.

A Sicredi Pernambucred parabeniza os ganhadores do 

Programa Inspire e todos os colaboradores que contri-

buíram com suas ideias em benefício da cooperativa!
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Juntos vamos 
construir o
nosso futuro

1 8



A Assembleia 2018 é um momento em que construímos juntos 

o futuro da nossa cooperativa. Dialogamos, compartilhamos e 

contribuímos para o desenvolvimento do nosso empreendi-

mento coletivo. Na sua cooperativa, as decisões são democrá-

ticas, os associados têm voz e voto.

Durante o evento, apresentamos a Prestação de Contas; de-

cidimos a Destinação dos Resultados referentes ao exercício 

de 2017; aprovamos a Fixação dos Valores dos Honorários, 

das Cédulas de Presença e apreciamos o Plano de Trabalho 

para 2018.

Ao longo da Assembleia, vimos que a nossa cooperativa 

encerrou o exercício de 2017 com o Resultado Bruto de R$ 

10,2 milhões, com o crescimento de 14,87% em relação 

a 2016.

Vamos continuar trabalhando, para cada vez mais, 

atingir grandes resultados como este. Contamos com 

você e muito obrigado por fazer junto com a gente a 

Assembleia 2018!

Principais destaques
da Assembleia 2018
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A instituição financeira cooperativa promove o ciclo virtuoso, pois os recur-

sos financeiros gerados em sua área de atuação nela permanecem, esti-

mulando geração de renda e o crescimento sustentável. A permanência 

dos recursos na região impacta positivamente a comunidade com maior 

oferta de empregos, produtos locais e geração de renda.

Além de atuar como financiadoras do desenvolvimento de novos em-

preendimentos, as cooperativas desenvolvem importantes projetos 

educacionais e culturais, apoiando entidades da região.

É um verdadeiro ciclo virtuoso que 

promove o que cada região tem de 

melhor e também busca reduzir 

deficiências existentes.

A cooperativa Sicredi Pernambucred tem grande preocupa-

ção com a adequação da solução oferecida ao associado, a 

partir do entendimento de suas necessidades. O objetivo 

maior é que haja a indicação correta do produto, atendendo 

o associado com eficiência. 

A razão da cooperativa existir é atender aos associados e 

as suas necessidades financeiras, contribuindo para que 

tenham uma qualidade de vida cada vez melhor.

Como geramos
desenvolvimento
à comunidade
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Pensando na saúde financeira dos seus associados, a 

Sicredi Pernambucred participou da 4ª Semana Nacional 

de Educação Financeira – ENEF e, também realizou nove 

edições do Conhecendo a Sicredi Pernambucred Itineran-

te, apresentando e tirando dúvidas sobre os produtos e 

serviços adequados aos diversos perfis.

Preocupada também com o desenvolvimento local, a coo-

perativa realizou ações sociais na comunidade em que atua. 

Dentre elas: 3ª Gincana da Solidariedade, Doações dos Equi-

pamentos para a Clínica de Fisioterapia de Belém de Maria/PE, 

Dia das Crianças no GAC – Grupo de Ajuda à Criança Carente 

com Câncer, Adoção da Praça Odília Freire, Natal + Solidário e 

contribuição mensal para o Abrigo Filhos de Deus.

A cooperativa Sicredi Pernambucred é de cada um dos seus as-

sociados e o desenvolvimento local é consequência da união das 

pessoas que fazem parte do Sicredi. Para gerarmos cada vez mais 

qualidade de vida para o associado, contribuindo com a prosperida-

de da nossa comunidade, organizamos nossas ações com foco em 

três temas que, para nós, são muito importantes: relacionamento e 

cooperativismo; soluções responsáveis; e desenvolvimento local.
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Projetos realizados
pela Sicredi Pernambucred

Como geramos desenvolvimento à comunidade

4ª SEMANA NACIONAL  
DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

Nos dias 08 a 14 de maio, a Sicredi Pernambucred participou da 4ª Se-

mana Nacional de Educação Financeira. Uma iniciativa do Comitê Na-

cional de Educação Financeira (CONEF) para promover a Estratégia Na-

cional de Educação Financeira (ENEF). 

Durante a semana, a cooperativa distribuiu aos seus associados e co-

laboradores o guia de bolso que orienta e controla o seu planejamento 

orçamentário e divulgou o Hotsite com dicas de educação financeira.

Orientar e educar os associados para o uso consciente dos recursos 

financeiros também faz parte das atividades da cooperativa Sicredi 

Pernambucred.

4º PERNAMBUCRÉDITO

No dia 21/10, a Sicredi Pernambucred realizou, no auditório do JCPM, o 

4º Pernambucrédito. O evento contou com a casa cheia, e teve como 

principal objetivo, auxiliar na melhor compreensão do atual mundo finan-

ceiro através da palestra do conceituado economista Samy Dana, além 

de toda descontração e originalidade do humorista Jessier Quirino.

No âmbito social, a recepção do evento demonstrou compromisso com 

a inclusão e a solidariedade, isso porque a Sicredi Pernambucred con-

tratou dois recepcionistas portadores da síndrome de Down, além da 

colaboração com 1kg de alimento não perecível dos inscritos.
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AÇÃO JUNTOS CUIDAMOS DE VOCÊ

Em 2017, o setor de Marketing da Sicredi Pernambucred surpreendeu 

os colaboradores com a ação de endomarketing “Juntos cuidamos de 

você”, a qual foi realizada nos dias de ginástica laboral em conjunto 

com os profissionais de saúde que reforçaram a importância de ter 

uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos diariamen-

te, de manter-se hidratado, além de realizar o seu check-up anualmen-

te. Aliado a este discurso, os colaboradores foram presenteados com 

saladas de frutas e uma garrafinha d’água, onde continham uma tag 

com a seguinte mensagem: “Juntos cuidamos de você”. No dia após a 

ação, os colaboradores receberam um e-mail com dicas saudáveis, en-

fatizando a preocupação da cooperativa com a saúde de cada um. 

AÇÃO PIZZA 
Primeiro Lugar em Crescimento dos Empréstimos

A Sicredi Pernambucred, no primeiro semestre de 2017, foi 1º lugar em 

crescimento dos empréstimos na Central Sicredi NNE, o que reforça o 

nosso comprometimento com nossos associados. Para comemorar tal 

resultado, no mês de setembro, a cooperativa surpreendeu os colabo-

radores ao entregar pizzas como forma de agradecimento. As pizzas 

foram entregues a todos os Coordenadores e Gerentes para que com-

partilhassem com sua equipe.

AÇÃO SOLIDÁRIA - TRAPEIROS DE EMAÚS  
Quando Há Cooperação Todos Ganham

No dia 26/04, atuando com responsabilidade solidária, a Sicredi Per-

nambucred realizou a doação de móveis em depreciação como cadei-

ras, gelágua, ar condicionados e também papeis para reciclagem para a 

instituição Trapeiros de Emaús, localizada no bairro da Linha do Tiro, na 

cidade do Recife.  A iniciativa do projeto partiu do colaborador José Yago 

Agra, que fez parte da 1ª Edição do Programa Inspire em 2016. 
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CAMPANHA ADESIVAÇÃO DE CARROS

No ano de 2017 ocorreu, nas praças de Recife, Caruaru e Petrolina, a 4ª 

Fase da Campanha Adesivação de Carros, que tem como objetivo divul-

gar a marca da cooperativa, promovendo um novo canal de comunica-

ção, incentivando o marketing boca a boca e praticando a fidelização 

dos nossos associados.

Nesta fase, participaram da campanha 100 associados. A 5ª Fase teve 

início em março de 2018.

SICREDI PERNAMBUCRED ADOTA PRAÇA

Sempre atuando com responsabilidade socioambiental, a Sicredi Per-

nambucred adotou a praça Odília Freire, localizada na Av. Montevidéu, 

com o intuito de revitalizá-la e servir de exemplo para diminuir os im-

pactos causados no meio ambiente. A cooperativa implantou lixeiras e 

pintou todo o espaço.

No dia 24/10, os Diretores, Conselheiros e colaboradores da Sicredi 

Pernambucred se reuniram na praça Odília Freire para um registro fo-

tográfico. Agora, a praça ficará sob os cuidados da Sicredi Pernambucred 

e vamos juntos transformar este espaço em um novo lugar ao ar livre.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 2017

No dia 24 de abril, a Sicredi Pernambucred realizou a Assembleia Geral 

Ordinária – AGO, no auditório do JCPM, na cidade do Recife. 

A Assembleia é o momento de entendermos como chegamos até aqui 

e para onde vamos, nela todos os presentes receberam, em primeira 

mão, o Relatório Anual 2016. Agradecemos a participação dos mais de 

170 associados que fizeram a diferença na AGO 2017.

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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BELÉM DE MARIA 
Sicredi Pernambucred colabora com  
reinauguração de clínica

Em solidariedade aos habitantes de Belém de Maria, município loca-

lizado na Zona da Mata Sul de Pernambuco, atingidos pelas terríveis 

enchentes em maio de 2017, a Sicredi Pernambucred doou os equipa-

mentos para a reestruturação da Clínica de Fisioterapia que foi com-

pletamente destruída. No dia 29/09/2017, a Clínica foi reinaugurada e 

contou com a presença de membros da nossa Diretoria Executiva e do 

nosso Conselho de Administração.

CAFÉ DA MANHÃ 
Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito

No dia 19 de outubro, em comemoração ao Dia Internacional do Coo-

perativismo de Crédito, a Sicredi Pernambucred realizou um delicioso 

café da manhã para seus associados em todas as Agências. 

CAFÉ DA MANHÃ 
Agência San Rafael

Mantendo a tradição dos últimos anos, 2017 não poderia ser diferente. 

A Sicredi Pernambucred ofereceu aos seus associados deliciosos cafés 

da manhã na Agência San Rafael, localizado no bairro de São José, na 

cidade do Recife.

Realizado em datas estratégicas, dias de pagamento dos servidores, 

o café da manhã na Agência San Rafael tem como principal objetivo 

aproximar ainda mais a cooperativa dos seus associados.
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CAMPANHA NATAL + SOLIDÁRIO  
Realiza sonhos de 617 crianças em Pernambuco

Em todo o Estado, as crianças tiveram um Natal mais feliz em 2017. A 

cooperativa Sicredi Pernambucred mobilizou associados e colaborado-

res, arrecadando presentes novos, e promoveu a edição 2017 da Cam-

panha Natal + Solidário. No total, crianças de sete instituições benefi-

centes de Pernambuco foram presenteadas. As instituições atendidas 

estão localizadas na Região Metropolitana do Recife e nas cidades de 

Caruaru, Petrolina e Salgueiro.

Ao longo do processo de desenvolvimento da campanha, os colabora-

dores da Sicredi Pernambucred conseguiram superar as expectativas 

no que diz respeito as doações, além disso, visitaram as instituições 

beneficiadas, onde cada criança pôde escolher entre três opções de 

presentes. A Campanha Natal + Solidário é pensada para atuar com so-

lidariedade e atingir aquelas crianças que não têm a oportunidade de 

receber carinho e afeto nesta época do ano. A Sicredi Pernambucred 

agradece a participação de associados e colaboradores nesta ação so-

lidária, que presenteou 617 crianças em Pernambuco.

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 2017, 

nove edições do “Conhecendo a Sicredi Pernambucred Itinerante”. O 

programa atua em Caruaru, Recife e Petrolina e tem como principal ob-

jetivo apresentar o conceito do cooperativismo bem como, a coopera-

tiva, seus produtos e serviços e seus diferenciais em relação a outras 

instituições financeiras. 

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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DIA DA ÁRVORE 
Juntos fazemos a diferença

No Dia da Árvore, a Sicredi Pernambucred entregou sementes de árvo-

res para os associados em atendimento, no intuito de conscientizá-los 

sobre a importância da sustentabilidade. A cooperativa acredita que 

esta data deve ser vista como um momento de reflexão sobre nossas 

atitudes com relação ao meio ambiente.

DIA DA VIRADA – SICREDI PERNAMBUCRED

No mês de março, a Sicredi Pernambucred realizou a mudança das fa-

chadas nas onze Agências da Região Metropolitana do Recife, de Caru-

aru, Petrolina e Salgueiro.

A mudança para o Sistema Sicredi é mais um compromisso que sela-

mos com nossos associados para melhor atendê-los e, para estreitar 

ainda mais esta relação, nossos colaboradores passaram pela Integra-

ção ao Jeito Sicredi de Ser. 

DIA DAS MÃES SICREDI PERNAMBUCRED

Para comemorar o Dias das Mães, o setor de Gestão de Pessoas prepa-

rou algumas surpresas para todos os colaboradores. 

As mães que se destacam na cozinha puderam compartilhar uma re-

ceita expondo aos demais colaboradores sobre os seus dotes culiná-

rios. As colaboradoras que não são mães, também puderam enviar a 

receita especial da própria mãe. 

No dia 12 de maio, foi realizado um encontro com todas as colaborado-

ras mães e futuras mães. Um momento de descontração onde puderam 

trocar experiências da vida maternal e como conseguem conciliar com a 

vida profissional. Também foi realizada uma oficina com o tema: Virtudes 

e forças da Mãe moderna. No final, foi servido um lanche da tarde e cada 

mamãe ganhou o livro “Receitas da Mamãe” e uma bolsa térmica.
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DIA DOS PAIS

Para comemorar o Dia dos Pais, a cooperativa Sicredi Pernambucred 

realizou um “café expresse” com todos os conselheiros, diretores e co-

laboradores pais. 

Na oportunidade, os participantes expressaram a importância da pa-

ternidade e compartilharam experiências únicas em suas vidas. Em se-

guida, todos foram presenteados com um kit churrasco acompanhado 

de avental, ambos personalizados.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

No dia 08/03, a Sicredi Pernambucred homenageou as colaboradoras 

e associadas da cooperativa pelo Dia Internacional da Mulher com uma 

pequena lembrança e um cartão digital, o qual foi publicado na rede 

social da instituição com a seguinte mensagem: “Mulher, uma coopera-

tiva de força e amor”, as mulheres foram merecidamente reconhecidas 

pelo seu dia.

CAMPANHA DE ENDOMARKETING

Os colaboradores da Sicredi Pernambucred Águeda Queiroz, Géssica 

Lanne e José Yago Agra participaram da campanha de endomarketing, 

realizada pelo Centro Administrativo Sicredi (CAS) e  tiveram suas fotos 

relacionadas aos materiais de divulgação do Sistema. Estes também 

foram presenteados, pela cooperativa, com a foto usada na ação e uma 

bolsa transversal como forma de agradecimento.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

No dia 21/08 a cooperativa Sicredi Pernambucred entregou o prêmio a 

ganhadora da foto vencedora no Concurso Fotográfico 2017. A associa-

da Ana Luiza Iumatti Queiroz teve a sua foto, intitulada Floral, escolhida 

pela cooperativa em 1º lugar.

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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GINCANA DA SOLIDARIEDADE

Atuando com responsabilidade social, o setor de Marketing da Sicredi 

Pernambucred lançou a 3ª Gincana da Solidariedade, uma ação do Dia 

de Cooperar.

A Gincana ocorreu durante todo o mês de junho, os colaboradores fo-

ram divididos em equipes e atuaram na arrecadação de roupas, ali-

mentos, materiais de higiene e limpeza. Desta forma, a 3ª Edição da 

Gincana da Solidariedade conseguiu ajudar sete instituições benefi-

centes nas cidades de Recife, Caruaru, Petrolina e Salgueiro.

MÊS DAS CRIANÇAS 

Um dia mágico para as crianças do GAC

Em solidariedade ao mês das crianças, a Sicredi Pernambucred pro-

porcionou momentos de descontração e risadas com um maravilhoso 

show de mágica.  

Atuando em coletividade, a equipe de Marketing, junto com alguns co-

laboradores da cooperativa, participou da ação no Hospital Oswaldo 

Cruz, pois, em um mundo colaborativo, juntos fazemos mais. 

NOVAS INSTALAÇÕES CRP  
Sicredi Pernambucred amplia Central de  
Relacionamento

Sempre preocupada com a qualidade de atendimento dos seus asso-

ciados, a Sicredi Pernambucred ampliou as instalações da Central de 

Relacionamento - CRP localizada na Agência Sede, no 16º andar. 

Por ser a única cooperativa financeira no Norte e Nordeste com uma 

Central de Relacionamento própria, a Sicredi Pernambucred busca 

transformar atendimento em relacionamento, agilizando e descompli-

cando as relações com seus associados.
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FAZER JUNTOS POR PETROLINA 
Novas instalações da Agência Petrolina

No dia 12/01 a Sicredi Pernambucred inaugurou as novas instalações 

da Agência Petrolina, localizado no River Shopping, lugar estratégico 

para maior comodidade e segurança dos nossos associados. Essa mu-

dança deixa o nosso relacionamento ainda mais próximo. 

Na inauguração, estiveram presentes o Presidente da Central Sicredi 

NNE, Dr. Wilson Moraes, e o Presidente do CAD, Francisco Abreu. Além 

de membros do CAD e da Diretoria Executiva, também contamos com a 

presença do Prefeito de Petrolina, Miguel Coelho.

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 o laço azul símbolo da campanha. Estes laços 

também foram disponibilizados aos associados que abraçaram a causa.

OUTUBRO ROSA

No mês de outubro, a Sicredi Pernambucred aderiu ao movimento mun-

dial “Outubro Rosa”, que tem como principal objetivo alertar a gravidade 

do câncer de mama e auxiliar na importância de um diagnóstico precoce.

Para mostrar que estamos juntos nessa luta,  a cooperativa entregou a 

todos os colaboradores, o laço rosa símbolo da campanha. Estes laços 

também foram disponibilizados aos associados que abraçaram a causa.

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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POSSE DO CONSELHO FISCAL

No dia 16/08, os novos Conselheiros Fiscais tomaram posse para Ges-

tão 2017-2019. A posse ocorreu na Agência Sede, na sala de reunião do 

16º andar, onde estiveram presentes os Conselheiros eleitos em 2017 

mediante eleição realizada com os associados.

Na oportunidade, a cooperativa Sicredi Pernambucred agradeceu aos 

antigos Conselheiros e deu as boas-vindas aos novos, presenteando-

-os com cartões personalizados.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Dando continuidade ao Programa de Sustentabilidade da cooperativa 

Sicredi Pernambucred, no dia 05/06, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi 

realizado um encontro com todos os colaboradores em comemoração 

a este dia, que assistiram um vídeo auto reflexivo sobre educação am-

biental, tema este que devemos inserir em nossos hábitos do cotidia-

no. Comprometida com a causa sustentável, a cooperativa presenteou 

todos os colaboradores com canecas personalizadas, com objetivo de 

extinguir o uso dos copos descartáveis.

Para descontrair, foi realizado um Quizz (jogo de perguntas e respos-

tas) com os colaboradores presentes e os vencedores foram presente-

ados com blocos de recados feito com material reciclado e contendo a 

mensagem: Juntos cooperamos para um mundo sustentável por você 

e por cada um de nós.

3 1Cooperativa Sicredi Pernambucred - Relatório 2017



QUINZENA DO CONHECIMENTO

A Sicredi Pernambucred, agindo com compromisso e responsabilidade 

com seus colaboradores, promoveu a Quinzena do Conhecimento. Pro-

grama este de capacitações que tiveram como objetivo aperfeiçoar e 

desenvolver os conhecimentos referentes aos produtos e serviços que 

são oferecidos aos associados.

Todas as capacitações ocorreram na Agência Sede, na sala de reunião 

do 16º andar.

SICREDI PERNAMBUCRED E VOCÊ  
NO MESMO MOVIMENTO

Em cooperação com seus associados, a Sicredi Pernambucred esteve 

presente em mais de 30 eventos com patrocínios que tem como fina-

lidade a realização de ações sociais, culturais e ambientais, entre elas: 

a Campanha do Dia de Cooperar, a 15ª Corrida do Fogo do CBMPE, 2ª 

Caminhada Ecológica, 195 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, 

5º Passeio Ciclístico da Polícia Militar, dentre outros. 

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

ciados por contar com o apoio da sua cooperativa.

PROGRAMA MENOS É MAIS

A cooperativa Sicredi Pernambucred, preocupada com a qualidade de 

vida de seus colaboradores, lançou o programa Menos é Mais. A inicia-

tiva tem como principal objetivo auxiliar os mesmos a terem uma vida 

mais saudável.

O idealizador do programa foi o setor de Gestão de Pessoas, que orga-

nizou um mega aulão na praia de Olinda onde contou com as atividades 

de pilates, dança, treino funcional, massagens, slackline, espaço kids, 

entre outras coisas.

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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Aqui somos 
comprometidos 
em fazer os 
seus sonhos 
prosperarem.

3 3Cooperativa Sicredi Pernambucred - Relatório 2017



Como integrantes do Sicredi, as cooperativas de crédito diminuem seus riscos e se 

fortalecem, contando com instrumentos que oferecem segurança e confiabilidade 

aos associados e à comunidade. 

Os associados das cooperativas de crédito contam com a garantia do Fundo 

Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) – www.fgcoop.coop.br –, 

uma garantia aos depósitos das pessoas físicas e jurídicas integrantes do qua-

dro social das suas cooperativas em até R$ 250.000 por associado.

No Brasil, alinhado a essas melhores práticas internacionais, o FGC (dos ban-

cos comerciais) vem desempenhando papel relevante para contribuir com 

a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, garantindo depósitos e via-

bilizando a assistência financeira a instituições com eventuais dificulda-

des de liquidez e ainda viabilizando soluções de mercado. O FGCoop foi 

criado em 2012 com esses mesmos objetivos. 

Além do FGCoop, as cooperativas filiadas ao Sicredi têm acesso ao siste-

ma de garantia solidária do Sistema, que está alicerçado em cinco pilares: 

estrutura estatutária, políticas operacionais e procedimentos padroniza-

dos, governança corporativa, gestão centralizada dos recursos e fundos 

garantidores.

Como geramos desenvolvimento à comunidade

Garantimos segurança
financeira aos nossos
associados
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Apoiamos nossos associados 
com soluções responsáveis

R$ 218.100.489,47 em operações de crédito,

20,57% a mais em relação a 2016

R$ 151.033.617,71 em aplicações financeiras ,

22,30% a mais em relação a 2016

77.854 atendimentos pela Central de Relacionamento,

28% a mais em relação a 2016
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Resultados
financeiros

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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ATIVOS TOTAIS

A Sicredi Pernambucred encerrou 2017 com R$ 279,1 mi-

lhões de Ativos, tendo evoluído R$ 124,6 milhões nos últi-

mos cinco anos 2013-2017, o que corresponde a 80,72%, 

tornando-a uma das principais cooperativas do nordeste.

CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA

A cooperativa manteve R$ 50,4 milhões aplicados no mer-

cado financeiro através da centralização de recursos, com 

evolução de 89,30% nos últimos cinco anos 2013-2017.

CRESCIMENTO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

As operações de crédito - empréstimos, financiamento 

e descontos de recebíveis - evoluíram 20,57% em 2017 e 

82,3% nos últimos cinco anos 2013-2017, com índice de 

provisionamento de apenas 4,12%, na contramão do mer-

cado financeiro que sofreu achatamento das carteiras, 

atendendo as demandas financeiras dos associados.

DEPÓSITOS TOTAIS

Os recursos depositados e aplicados pelos associados 

(RDC) na cooperativa, incrementados em R$ 91,6 mi-

lhões nos últimos cinco anos 2013-2017 - crescimento de 

134,03% - atingiram R$ 159,9 milhões, sendo a principal 

fonte de recursos para as operações de crédito e aplica-

ções no mercado, denotam a confiabilidade dos associa-

dos em sua instituição financeira.
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28.255
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40.811
48.385
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56.775
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23.382
30.162

35.936

41.285

DEZ/17

46.446

DEZ/16DEZ/15DEZ/14DEZ/13

9.355
10.182

11.529

12.540

DEZ/17

14.392

DEZ/16DEZ/15DEZ/14DEZ/13

5.390

6.493
6.192

8.931

DEZ/17

10.261

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$ 28,5 milhões nos últimos cinco 

anos 2013-2017, equivalente a uma evolução de 100,94%.

CAPITAL SOCIAL

O capital social corresponde a integralização das cotas 

mensais pelos associados da cooperativa. Em 2017, atin-

giu R$ 46,4 milhões, com crescimento de 98,64% nos úl-

timos cinco anos 2013-2017, que corresponde a R$ 23,1 

milhões.

ASSOCIADOS

A Sicredi Pernambucred é composta de 14.392 sócios, tem 

mantido um quadro social em crescimento sustentável, 

sendo classificada como uma cooperativa clássica, con-

forme as normas emanadas do Banco Central do Brasil.

RESULTADOS BRUTOS

A Sicredi Pernambucred gerou R$ 37,2 milhões em resul-

tados nos últimos cinco anos 2013-2017. Em 2017, os re-

sultados brutos de R$ 10,2 milhões geraram uma renta-

bilidade patrimonial de 18,1% e sobre o capital de 22,1%, 

denotando a excelente performance na geração de rique-

zas.
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Patrimônio 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

Central Sicredi N/NE

ORIGEM DOS RECURSOS

2%    8%

1%

90%

13%

26%

60%

57%

3%
19%

21%

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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Demonstrações contábeis
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016 (REAPRESENTAÇÃO) PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 (REAPRESENTAÇÃO)

CIRCULANTE  139.438  112.913 CIRCULANTE 79.840 73.317

DISPONIBILIDADES (NOTA 04) 396 437 DEPÓSITOS (NOTA 10) 51.534 46.175

Disponibilidades 396 437 Depósitos à Vista 8.941 7.794

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 50.400 33.791 Depósitos a Prazo/Sob Aviso 42.593 38.381

Centralização Financeira - Cooperativas (NOTA 04) 50.400 33.791 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 246 27

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05) 80.922 71.944 Recursos em Trânsito de Terceiros 246 27

Operações de Crédito 84.410 74.147 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO (NOTA 11) 16.212 17.964

(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (3.488) (2.203) Empréstimos País - Outras Intituições 16.212 17.964

OUTROS CRÉDITOS 6.806 6.698 OUTRAS OBRIGAÇÕES 11.848 9.151

Rendas a Receber 722 952 Cobrança e Arrecadação de Tributos 64 45

Diversos (NOTA 06) 6.296 5.784 Sociais e Estatutárias 1.490 1.067

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (NOTA 05) (212) (38) Fiscais e Previdenciárias 835 923

OUTROS VALORES E BENS (NOTA 07) 914 43 Diversas (NOTA 12) 9.459 7.116

Outros Valores e Bens 825 43

Despesas antecipadas 89 -

NÃO CIRCULANTE 139.714 114.016 NÃO CIRCULANTE 142.537 105.227

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 139.714 114.016 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 142.537 105.227

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05) 128.166 103.573 DEPÓSITOS (NOTA 10) 108.441 85.118

Operações de Crédito 133.691 106.745 Depósitos a Prazo 108.441 85.118

(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (5.525) (3.172) OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO (NOTA 11) 32.611 19.303

OUTROS CRÉDITOS (NOTA 06) 1.230 790 Empréstimos País - Outras Instituições 32.611 19.303

Diversos 1.230 790 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.485 806

INVESTIMENTOS (NOTA 08) 5.376 4.533 Diversas (NOTA 12) 1.485 806

Outros Investimentos 5.376 4.533 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 56.775 48.385

IMOBILIZADO DE USO (NOTA 09) 4.939 5.116 CAPITAL SOCIAL (NOTA 14) 46.445 41.285

Imóveis de Uso 4.414 4.463 De Domiciliados no País 49.295 42.788

Outras Imobilizações de Uso 2.171 1.953 (Capital a Realizar) (2.850) (1.503)

(Depreciação acumulada) (1.646) (1.300) RESERVAS DE SOBRAS 4.082 3.433

INTANGÍVEL (NOTA 09) 3 4 Reserva de Lucros 4.082 3.433

Outros Ativos Intangíveis 335 335 SOBRAS OU PERDAS 
ACUMULADAS (NOTA 14) 6.248 3.667

(Amortilização Acumulada) (332) (331) Sobras/Perdas acumuladas 6.248 3.667

TOTAL DO ATIVO 279.152 226.929 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 279.152 226.929
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DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

DESCRIÇÃO DAS CONTAS 01/07/2017 A 31/12/2017 (NÃO AUDITADO) 01/01/2017 A 31/12/2017 01/01/2016 A 31/12/2016

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

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 25.244 - 25.244 47.797 - 47.797 40.540 - 40.540

Operações de Crédito 25.244 - 25.244 47.797 - 47.797 40.540 - 40.540

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA (8.985) - (8.985) (22.360) - (22.360) (22.728) - (22.728)

Operações de Captação no Mercado (5.834) - (5.834) (13.043) - (13.043) (15.194) -  (15.194)

Operações de Empréstimos e Repasses (2.943) - (2.943) (5.369) - (5.369) (4.538) - (4.538)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (208) - (208) (3.948) - (3.948) (2.996) - (2.996)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 16.259 - 16.259 25.437 - 25.437 17.812 - 17.812

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS 
E DESPESAS OPERACIONAIS (7.164) (305) (7.469) (13.924) (632) (14.556) (8.258) (160) (8.418)

Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços - 333 333 - 627 627 - 408 408

Rendas de Tarifas Bancárias 457 - 457 921 - 921 779 - 779

Dispêndios e Despesas de Pessoal (4.055) (50) (4.105) (7.605) (95) (7.700) (6.457) (131) (6.588)

Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
(NOTA 18) (3.948) (144) (4.092) (6.691) (384) (7.075) (5.138) (45) (5.183)

Dispêndios e Despesas Tributárias (43) (1) (44) (81) (1) (82) (86) (1) (87)

Outros Ingressos e Receitas Operacionais  
(NOTA 19) 4.761 55 4.816 7.094 83 7.177 5.125 - 5.125

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais  
(NOTA 20) (4.336) (498) (4.834) (7.562) (862) (8.424) (2.481) (391) (2.872)

RESULTADO OPERACIONAL 9.095 (305) 8.790 11.513 (632) 10.881 9.554 (160) 9.394

RESULTADO NÃO OPERACIONAL - - - - 1 1 (29) - (29)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 
O LUCRO 9.095 (305) 8.790 11.513 (631) 10.882 9.525 (160) 9.365

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS 9.095 (305) 8.790 11.513 (631) 10.882 9.525 (160) 9.365

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (374) (5) (379) (613) (8) (621) (430) (4) (434)

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS 
DESTINAÇÕES 8.721 (310) 8.411 10.900 (639) 10.261 9.095 (164) 8.931

DESTINAÇÕES (3.774) - (3.774) (4.747) - (4.747) (5.264) - (5.264)

Juros sobre o Capital Próprio (3.774) - (3.774) (3.774) - (3.774) (4.617) - (4.617)

Fates - Estatutário - - - (324) - (324) (216) - (216)

Fates - Com Atos Não Cooperados - - - - - - - - -

Reserva Legal - Estatutária - - - (649) - (649) (431) - (431)

SOBRAS/PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO 4.947 (310) 4.637 6.153 (639) 5.514 3.831 (164) 3.667

VALORES EM 1.000
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CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS TOTAL

SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01/01/2016 35.935 2.794 2.082 40.811

Distribuição de Sobras para Associados - - (1.874) (1.874)

Aumento de Capital 10.668 - - 10.668

Baixas de Capital (5.318) - - (5.318)

Resultado do período - - 8.931 8.931

DESTINAÇÕES -

Destinação FATES - Estatutário - - (216) (216)

Reserva Legal - Estatutária - 431 (431) -

Fates sobre Atos não cooperados - 208 (208) -

Juros sobre o Capital Próprio - - (4.617) (4.617)

SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31/12/2016 41.285 3.433 3.667 48.385

MUTAÇÕES DO PERÍODO 5.350 639 1.585 7.574

 SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01/01/2017 41.285 3.433 3.667 48.385

Distribuição de Sobras para Associados - - (2.933) (2.933)

Aumento de Capital 11.730 - - 11.730

Baixas de Capital (6.570) - - (6.570)

Resultado do Período - - 10.261 10.261

DESTINAÇÕES

Destinação FATES - Estatutário - - (324) (324)

Reserva Legal - Estatutária - 649 (649) -

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

SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31/12/2017 46.445 4.082 6.248 56.775

MUTAÇÕES DO PERÍODO 5.160 649 2.581 8.390

SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM 01/07/2017 (NÃO AUDITADO) 42.120 3.433 2.584 48.137

Aumento de Capital 6.221 - - 6.221

Baixas de Capital (1.896) - - (1.896)

Resultado do Período - - 8.411 8.411

DESTINAÇÕES

Destinação FATES - Estatutário - - (324) (324)

Reserva Legal - Estatutária - 649 (649) -

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

SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM 31/12/2017 46.445 4.082 6.248 56.775

MUTAÇÕES DO PERÍODO 4.325 649 3.664 8.638

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO VALORES EM 1.000

DESCRIÇÃO DAS CONTAS 01/07/2017 A 31/12/2017 (NÃO AUDITADO) 01/01/2017 A 31/12/2017 01/01/2016 A 31/12/2016

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

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 25.244 - 25.244 47.797 - 47.797 40.540 - 40.540

Operações de Crédito 25.244 - 25.244 47.797 - 47.797 40.540 - 40.540

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA (8.985) - (8.985) (22.360) - (22.360) (22.728) - (22.728)

Operações de Captação no Mercado (5.834) - (5.834) (13.043) - (13.043) (15.194) -  (15.194)

Operações de Empréstimos e Repasses (2.943) - (2.943) (5.369) - (5.369) (4.538) - (4.538)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (208) - (208) (3.948) - (3.948) (2.996) - (2.996)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 16.259 - 16.259 25.437 - 25.437 17.812 - 17.812

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS 
E DESPESAS OPERACIONAIS (7.164) (305) (7.469) (13.924) (632) (14.556) (8.258) (160) (8.418)

Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços - 333 333 - 627 627 - 408 408

Rendas de Tarifas Bancárias 457 - 457 921 - 921 779 - 779

Dispêndios e Despesas de Pessoal (4.055) (50) (4.105) (7.605) (95) (7.700) (6.457) (131) (6.588)

Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
(NOTA 18) (3.948) (144) (4.092) (6.691) (384) (7.075) (5.138) (45) (5.183)

Dispêndios e Despesas Tributárias (43) (1) (44) (81) (1) (82) (86) (1) (87)

Outros Ingressos e Receitas Operacionais  
(NOTA 19) 4.761 55 4.816 7.094 83 7.177 5.125 - 5.125

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais  
(NOTA 20) (4.336) (498) (4.834) (7.562) (862) (8.424) (2.481) (391) (2.872)

RESULTADO OPERACIONAL 9.095 (305) 8.790 11.513 (632) 10.881 9.554 (160) 9.394

RESULTADO NÃO OPERACIONAL - - - - 1 1 (29) - (29)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 
O LUCRO 9.095 (305) 8.790 11.513 (631) 10.882 9.525 (160) 9.365

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS 9.095 (305) 8.790 11.513 (631) 10.882 9.525 (160) 9.365

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (374) (5) (379) (613) (8) (621) (430) (4) (434)

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS 
DESTINAÇÕES 8.721 (310) 8.411 10.900 (639) 10.261 9.095 (164) 8.931

DESTINAÇÕES (3.774) - (3.774) (4.747) - (4.747) (5.264) - (5.264)

Juros sobre o Capital Próprio (3.774) - (3.774) (3.774) - (3.774) (4.617) - (4.617)

Fates - Estatutário - - - (324) - (324) (216) - (216)

Fates - Com Atos Não Cooperados - - - - - - - - -

Reserva Legal - Estatutária - - - (649) - (649) (431) - (431)

SOBRAS/PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO 4.947 (310) 4.637 6.153 (639) 5.514 3.831 (164) 3.667
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01/07/2017  A 31/12/2017  (NÃO AUDITADO) 01/01/2017 A 31/12/2017 01/01/2016 A 31/12/2016

RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO 8.411 10.261 8.931

Resultado do semestre/exercício 8.411 10.261 8.931

AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO (908) 4.512 2.531

(Reversão) Provisão para Operações de Crédito (805) 3.811 1.728

Depreciação do Imobilizado de Uso 173 346 382

Amortização do Intangível - 1 5

(Reversão) Provisão para Passivos Contingentes 42 679 308

Destinações ao FATES (324) (324) (216)

Dividendos SicrediPar 6 (1) 7

VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 12.753 4.354 (3.347)

(Aumento) Redução em Serviços de Compensação de Cheques 103 - -

(Aumento) Redução em Operações de Crédito (12.325) (37.208) (22.806)

(Aumento) Redução em Outros Créditos (1.560) (721) (2.307)

(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens (814) (871) (35)

Aumento (Redução) em Depósitos 15.090 28.681 16.955

Aumento (Redução) em Relações Interfinanceiras Passivas (332) - -

Aumento (Redução) em Relações Interdependências Passivas 222 220 (10)

Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses 8.940 11.556 2.689

Absorção de Dispêndios pelo FATES 203 171 48

Aumento (Redução) em outras obrigações 3.226 2.526 2.119

ATIVIDADES OPERACIONAIS - CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE / (APLICADO) 20.256 19.127 8.115

Aquisição de Investimentos (100) (843) (763)

Aquisição de Imobilizado de Uso (47) (169) (584)

Aquisição de Intangível - - -

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE / (APLICADO) (147) (1.012) (1.347)

Aumento de Capital 6.221 11.730 10.668

Baixa de Capital (1.896) (6.570) (5.318)

Juros ao Capital Próprio (3.774) (3.774) (4.617)

Distribuição de Sobras - (2.933) (1.874)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE / (APLICADO) 551 (1.547) (1.141)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 20.660 16.568 5.627

Caixa e Equivalente de Caixa no início do período 30.136 34.228 28.601

Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período (NOTA 04) 50.796 50.796 34.228

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA VALORES EM 1.000
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Notas explicativas
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos dos Pode-

res Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público 

em Pernambuco - Sicredi Pernambucred é uma cooperativa 

de crédito singular, filiada à  Cooperativa Central de Crédito 

Norte Nordeste - Central Sicredi N/NE (“Central Sicredi N/

NE”) 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:

Desenvolver programas de poupança, de uso adequa-

do do crédito e de prestação de serviços, praticando 

todas as operações ativas, passivas e acessórias pró-

prias de cooperativas de crédito;

Prestar, através da mutualidade, a assistência finan-

ceira aos associados em suas atividades específicas;

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 2017, está organizado por 

116 Cooperativas de Crédito filiadas, que operam com uma 

rede de atendimento com mais de 1.575 pontos. A estrutu-

ra conta ainda com cinco Centrais Regionais – acionistas da 

Sicredi Participações S.A. (“SicrediPar”) – a Confederação 

Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi (“Confe-

deração Sicredi”), uma Fundação juntamente com o Banco 

Cooperativo Sicredi S.A (“Banco”).

 

A Cooperativa é parte integrante do Fundo Garantidor do Co-

operativismo de Crédito (FGCoop) desde março de 2014, as-

sociação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica 

de direito privado de abrangência nacional, conforme ane-

xo I à resolução 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 extra-

judicial de instituição associada, até o limite de R$ 250 mil 

reais por associado (CPF/CNPJ), bem como contratar opera-

ções 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 cooperativas associadas ao fundo o qual tem por objeto 

assegurar a credibilidade e a solvabilidade das suas associa-

das. Conforme regras estabelecidas nos Regulamentos 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 mar-

gem 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 emanadas pela Lei nº 6.404/76, al-

terações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.041/09 

e em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Ba-

cen e CMN, consubstanciadas no Plano Contábil das Insti-

tuições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos 

pronunciamentos, orientações e as interpretações emi-

tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 

aprovados pelo Bacen (CPC 01, 03, 05, 10, 23, 24 e 25), es-

pecificamente aquelas aplicáveis a entidades cooperati-

vas e a Lei do Cooperativismo n° 5.764 de 16 de dezembro 

de 1971 e Lei Complementar 130 de 17 de abril de 2009.  

 

i)

ii)

iii)
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A autorização para a conclusão destas demonstrações fi-

nanceiras foi dada pela Diretoria em 09 de março de 2018.

 

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS  
PRÁTICAS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração 

das demonstrações financeiras foram:

 

a) Apuração do resultado 

Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as 

despesas, são registrados mensalmente de acordo com o 

regime de competência, que estabelece que os ingressos e 

os dispêndios e as receitas e despesas devam ser incluídas 

na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 

sempre simultaneamente quando se correlacionarem, inde-

pendentemente de recebimento ou pagamento, alocados de 

forma proporcional de acordo com os montantes do ingres-

so bruto de ato cooperativo e da receita bruta 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 en-

tre 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 in-

terfinanceiras – centralização financeira, cujo venci-

mento das operações na data da efetiva aplicação seja 

igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insig-

nificante de mudança de valor justo.  

 

c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
Representam operações a preços fixos referentes às com-

pras de títulos com compromisso de revenda e aplicações 

em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo 

valor de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar cor-

respondentes a períodos futuros.

d) Títulos e valores mobiliários 
A carteira está composta por títulos de renda fixa e renda 

variável, os quais são apresentados pelo custo acrescido 

dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, ajustados 

aos respectivos valores de mercado, conforme aplicável.

 

e) Relações interfinanceiras –  
Centralização financeira  

Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em 

suas atividades são centralizados através de repasses inter-

financeiros 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 política nacional do cooperativismo. 

f) Operações de crédito   

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimen-

tos auferidos. As operações de crédito estão classificadas 

de acordo com análise da Administração quanto ao nível 

de risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos 

específicos em relação às operações, aos devedores e aos 

garantidores, observando os parâmetros estabelecidos nas 

Resoluções  nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN.

 

A atualização (“accrual”) das operações de crédito ven-

cidas 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” per-

manecem nessa classificação por seis meses, quando en-

tão são baixadas contra a provisão existente e controladas, 

por cinco anos, em contas de compensação, não mais figu-

rando no balanço patrimonial.    

g) Provisão para operações de crédito 
A provisão para perdas com operações de crédito é funda-

mentada na análise das operações e leva em consideração a 

conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos es-

pecíficos 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 determinação dos riscos de crédito.

 

4 4



h) Ativos e Passivos em Moeda Estrangeira
Os saldos ativos e passivos em moeda estrangeira, decor-

rentes de operações realizadas pela Cooperativa, foram 

convertidos pela taxa de câmbio vigente na data do fecha-

mento das demonstrações financeiras.

 

i) Demais ativos circulantes e realizáveis a lon-
go prazo (não circulantes) 
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quan-

do aplicável, os rendimentos e as variações monetárias pro-

-rata dia incorridos e as variações cambiais, deduzidos das 

correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor de 

mercado e rendas a apropriar. 

 

j) Investimentos
Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por 

provisão para perdas quando aplicável.

 

k) Imobilizado de uso   

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpó-

reos destinados à manutenção das atividades ou exercidos 

com essa finalidade. Está demonstrado ao custo de aquisi-

ção. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo 

método linear, com base nas taxas anuais mencionadas na 

Nota 09 - Imobilizado de uso e intangível, que levam em con-

sideração a vida útil-econômica dos bens.   

    

l) Intangível     

Corresponde a direitos adquiridos que têm por objeto bens 

incorpóreos destinados à manutenção do Sistema ou exer-

cidos com essa finalidade. Está demonstrado aos valores de 

custo e contempla gastos na aquisição e desenvolvimento 

de logiciais, ajustado por amortizações acumuladas, calcu-

ladas a partir do momento em que começam a ser usufruídos 

os benefícios respectivos, com base em taxas anuais que le-

vam em consideração a vida útil-econômica dos bens, con-

forme mencionado na  Nota “Imobilizado de uso e intangível”.

m) Segregação em circulante e não circulante
Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 

360 dias estão classificados no circulante, e os prazos supe-

riores, no longo prazo (não circulante).   

     

n) Redução ao valor recuperável de ativos
Os ativos são revistos anualmente para se identificar evi-

dências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que 

eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o 

valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for 

o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há 

perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo mon-

tante 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.

o) Depósitos a prazo   

Estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das 

despesas financeiras a decorrer.   

p) Demais passivos circulantes e exigíveis a 
longo prazo (não circulantes)  

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, in-

cluindo, quando aplicável, os encargos e as variações mone-

tárias em base pro-rata dia incorridos, deduzidos das corres-

pondentes despesas a apropriar. 

q) Impostos e contribuições
As provisões para Imposto de Renda, Contribuição Social, 

Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS foram calcu-

ladas às alíquotas vigentes, considerando, para as respecti-

vas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada tributo.

 

As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de 

Renda e Contribuição Social quando auferirem resultados 

positivos em atos não cooperativos. Nesses casos, a provi-

são é constituída com base nas alíquotas vigentes, conside-

rando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos 

fiscais e de base negativa de CSLL limitados a 30% do lucro 

tributável.

 

   

4 5Cooperativa Sicredi Pernambucred - Relatório 2017



r) 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 quan-

do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 

transitadas em julgado. Os ativos contingentes com 

êxitos prováveis são apenas divulgados em nota ex-

plicativa;

Passivos contingentes são provisionados quando as 

perdas forem avaliadas como prováveis e os montan-

tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente se-

gurança. Os passivos contingentes avaliados como de 

perdas possíveis são divulgados, e aqueles não men-

suráveis com suficiente segurança e como de perdas 

remotas não são provisionados e/ou divulgados;

As obrigações legais são registradas como exigíveis, 

independentemente da avaliação sobre as probabili-

dades de êxito.

 
s) Estimativas contábeis  

As estimativas contábeis são determinadas pela Adminis-

tração, considerando fatores e premissas estabelecidas 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 pro-

vável de realização ou recuperação, as provisões para per-

das, as provisões para contingências, marcação a mercado 

de instrumentos financeiros, entre outros. A liquidação das 

transações 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 equivalentes 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 2017 equivale a 101 % do CDI.

•

•

•

2017 2016

DISPONIBILIDADES

Caixa 368 436

Depósitos Bancários 28 1

Relações Interfinanceiras - Centralização 
Financeira em Cooperativa Central

50.400 33.791

TOTAL 50.796 34.228
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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 com-

postos: 

(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

Em 31 de dezembro de 2017 a Cooperativa possui outros créditos com característica de concessão de crédito para os quais 

registrou provisão no montante de R$ 212 (2016 - R$ 4.102).

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2017 2016

CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE TOTAL TOTAL

Empréstimos e Títulos Descontados 81.542 131.185 212.727 173.626

Financiamentos 2.868 2.506 5.374 7.266

CARTEIRA TOTAL 84.410 133.691 218.101 180.892

OUTROS CRÉDITOS
2017 2016

CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE TOTAL TOTAL

Títulos e Créditos a Receber (i) 5.577 - 5.577 4.702

TOTAL 5.577 - 5.577 4.702

NÍVEIS DE RISCO %
CARTEIRA PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2017 2016 2017 2016

NÍVEL A 0,50 202.140 176.094 1.010 880

NÍVEL B 1,00 5.272 1.889 53 19

NÍVEL C 3,00 2.193 1.024 66 31

NÍVEL D 10,00 2.364 508 236 51

NÍVEL E 30,00 2.185 1.826 656 548

NÍVEL F 50,00 3.896 428 1.948 214

NÍVEL G 70,00 1.240 516 868 361

NÍVEL H 100,00 4.388 3.309 4.388 3.309

TOTAL 223.678 185.594 9.225 5.413
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2017 2016

Adiantamentos e Antecipações Salariais 38 22

c) Composição da carteira de créditos segregada por tipo de cliente, atividade econômica e faixas 
de vencimento

d) Concentração das operações de crédito

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 as recuperações de operações de crédito anteriormente baixadas como pre-

juízo, no montante de R$ 3.147 (2016 - R$ 500), foram registradas como “Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo”.

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

SETOR

2017 2016

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 1.931 24.419 57.457 133.349 217.157 178.318

Cartão - 4.421 1.157 - 5.577 4.701

Pessoas Jurídicas 64 204 334 342 944 2.575

TOTAL 1.995 29.044 58.948 133.691 223.678 185.594

2017 % 2016 %

10 maiores devedores 3.866 1,73% 4.391 2,37%

50 devedores seguintes 13.269 5,93% 13.258 7,14%

100 devedores seguintes 20.037 8,96% 19.549 10,53%

Demais 186.506 83,38% 148.396 79,96%

TOTAL 223.678 100,00% 185.594 100,00%

2017 2016

SALDO INICIAL 5.413 3.685

Constituição de Provisão 3.948 2.996

Movimentação de Baixados para Prejuízo (136) (1.268)

SALDO FINAL 9.225 5.413
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(i) Refere-se à pendências a regularizar, movimentação com cartões, movimento conta corrente não processado;

(ii) Refere-se à Depósito judicial em ações que discutem a legalidade da cobrança do IR sobre Juros ao capital, sobre sobras 

e outros depósitos judiciais.

NOTA 07 - OUTROS VALORES E BENS

NOTA 08 - INVESTIMENTOS

Adiantamentos para pagamentos de nossa conta 14 7

Adiantamentos por conta de imobilizações 527 62

Impostos e Contribuições a Compensar 2 2

Opções por Incentivos Fiscais 14 13

Operações com Cartões (NOTA 5a) 5.577 4.702

Devedores Diversos (i) 125 976

TOTAL CIRCULANTE 6.296 5.784

Devedores por depósitos em garantia (ii) 1.230 790

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.230 790

2017 2016

Bens não de uso próprio 825 -

Imóveis 825 -

Despesas Antecipadas 89 43

TOTAL 914 43

REGISTRADOS AO CUSTO DE AQUISIÇÃO 2017 2016

COOPERATIVA CENTRAL SICREDI NORTE NORDESTE 5.054 4.369

Sicredi Participações S.A. 315 158

OUTRAS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 7 6

Sicredi Fundos Garantidores 1 1

Outras Ações e Cotas 1 -

Outros Investimentos 5 5

TOTAL 5.376 4.533
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(i) Apresentamos abaixo as informações dos investimentos referentes ao número de ações/quotas, percentuais de partici-

pações e movimentações patrimoniais:

NOTA 09 - IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

(i) Tomando por base as determinações do pronunciamento técnico CPC 01, a entidade não identificou a necessidade de ade-

quação do valor dos ativos contabilizados, uma vez que os bens registrados no imobilizado apresentam valor residual inferior 

aos valores recuperáveis.

TAXAS ANUAIS DE 
DEPRECIAÇÃO

%

2017 2016

CUSTO CORRIGIDO
DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO 

ACUMULADA
LÍQUIDO LÍQUIDO

IMOBILIZADO DE USO (i) - 6.585 (1.646) 4.939 5.116

Imobilizações em Curso - - - 169

Terrenos - 366 - 366 366

Edificações 4% 4.048 (349) 3.699 3.740

Instalações 10% 355 (319) 36 43

Móveis e Equipamentos de Uso 10% 1.015 (405) 610 604

Sistema de Comunicação 10% 39 (20) 19 22

Sistema de Processamento de Dados 20% 699 (523) 176 137

Sistema de Segurança 10% 63 (30) 33 35

INTANGÍVEL 335 (332) 3 4  

Outros Ativos Intangíveis 20% 335 (332) 3 4

TOTAL  6.920 (1.978) 4.942 5.120

SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A. SICREDI FUNDOS GARANTIDORES COOPERATIVA CENTRAL SICREDI

2017 2017 2017 2016

Número de Ações/Quotas possuídas 315 1 5.054 4.369

Percentual de Participação 0,036 0,61 3,72 3,64

Capital Social 874.847 164 135.798 120.083

Patrimônio Líquido 893.040 240.569 153.089 132.984

Lucro Líquido do Exercício 16.863 35.861 3.947 1.650

VALOR DO INVESTIMENTO 315 1 5.054 4.369
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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:

As obrigações por empréstimos operam com uma taxa de até 0,79 % a.m. com vencimentos até 09/11/2022.

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

(i) Refere-se a Sobras de caixa, fornecedores, fundo cobertura de valores, pendências a regularizar, valores a repassar cartão 

de crédito, valores a repassar cartão de débito, movimento c/c da compensação a ser processado em 02/01/2018 e outros 

credores.

(ii) Refere-se a Depósito judicial em ação que discutem a legalidade da cobrança do IR sobre sobras (R$ 1.187), ações cíveis 

(R$ 136) e ações trabalhistas (R$ 162).

DEPÓSITOS

2017 2016

SEM VENCIMENTO E
 ATÉ 3 MESES DE 3 A 12 MESES ACIMA DE 12 MESES TOTAL TOTAL

Depósitos à Vista 8.941 - - 8.941 7.794

Depósitos a Prazo 14.125 28.468 108.441 151.034 123.499

TOTAL 23.066 28.468 108.441 159.975 131.293

2017 2016

Empréstimos no País - Outras Instituições

Cooperativa Central Sicredi NNE 16.212 17.964

TOTAL CIRCULANTE 16.212 17.964

Empréstimos no País - Outras Instituições

Cooperativa Central Sicredi NE 32.611 19.303

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 32.611 19.303

2017 2016

Provisão para Pagamentos a Efetuar 1.914 919

Provisão para Garantias e Financiamentos 4 -

Credores Diversos (i) 7.541 6.197

TOTAL CIRCULANTE 9.459 7.116

Provisão para Contingentes (ii) 1.485 806

TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 1.485 806
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NOTA 13 - PASSIVOS CONTINGENTES
Esta Cooperativa possui passivos contingentes em andamento, sendo que os valores estimados e suas respectivas movi-

mentações e provisões estão demonstrados no quadro a seguir, conforme a natureza dos passivos.

(i) Refere-se à ações que discutem a legalidade da cobrança do IR sobre sobras.

Em 31 de dezembro de 2017 a Cooperativa não possuía processos de natureza Trabalhista, Cível e Tributária, cuja probabili-

dade de perda é possível.

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 2017, a cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 11.729 (2016 – R$ 10.669), via inte-

gralização de quotas-partes e sobras. No mesmo período houve baixas de capital, através do resgate de quotas-partes, no 

montante de R$ 6.570 (2016 – R$ 5.318).

b) Juros ao Capital
A Cooperativa de Crédito efetuou o pagamento dos juros ao capital no percentual de 90% da taxa selic no montante de R$ 

3.774, calculados em conformidade com a Lei Complementar 130/2009, observando-se o limite da taxa SELIC.

c) Destinações
A Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público em 

Pernambuco - Sicredi Pernambucred, em 31/12/2017, destinou seus resultados conforme o estatuto social, sendo 10% para 

a Reserva Legal e 5% para o FATES.

NATUREZA SALDO INICIAL DO PERÍODO 
01/01/2017 AUMENTO PROVISÃO BAIXA/REVERSÃO DE PROVISÃO SALDO FINAL DO PERÍODO 

31/12/2017

Trabalhista 49 123 (10) 162

Cível 10 126 - 136

Tributária 747 440 - 1.187

TOTAL 806 689 (10) 1.485

NATUREZA PROBABILIDADE DE PERDA 2017 2016

Trabalhista Provável 162 49

Cível Provável 136 10

Tributária (i) Provável 1.187 747

TOTAL 1.485 806

2017 2016

CAPITAL SOCIAL 46.446 41.285

TOTAL DE ASSOCIADOS 14.392 12.594
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d) Resultados acumulados
Os resultados são distribuídos e apropriados conforme o Estatuto Social, normas do Bacen e posterior deliberação da As-

sembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do Bacen, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) 

é registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/71 (Lei do Coopera-

tivismo).

NOTA 15 - SICREDI FUNDO GARANTIDOR
A legislação que rege as cooperativas de crédito prevê expressamente como atividade destas o recebimento, em caráter 

eventual, de recursos isentos de remuneração ou a taxas favorecidas, de qualquer  entidade,  na  forma  de  doações, emprés-

timos ou repasses (art. 17, III, da Res. CMN nº. 4.434/15).

NOTA 16 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando auferirem resultados posi-

tivos em atos não cooperativos, conforme demonstrado abaixo:

NOTA 17 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) Instituições relacionadas
A entidade efetua transações com partes relacionadas, abaixo apresentamos as principais operações realizadas:

2017 2016

RESULTADO APÓS A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E ANTES DA 
TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 10.261 8.931

IRPJ e CSLL pelas alíquotas fiscais de 42% (4.310) (3.751)

EXCLUSÕES/ (ADIÇÕES) : 

Lucros e Dividendos 31 4

Receita com Atos Cooperativos 4.835 4.001

Constituição de PPR Pessoal (261) (182)

Prejuízo Fiscal 294 -

Outros Líquidos (589) (72)

SUBTOTAL 4.310 3.751

IRPJ E CSLL Registrados no Resultado - -

2017 2016

ATIVO 56.486 39.265

Relações Interfinanceiras - Centralização Financeira (Nota 04) 50.400 33.791

Rendas a Receber 715 945

Investimentos (Nota 08) 5.371 4.529

5 3Cooperativa Sicredi Pernambucred - Relatório 2017



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 administradores (diretores e conselheiros de administração), assim como a remuneração 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.

c) Benefícios Monetários destinados às partes relacionadas - pessoas chave da administração
Pessoas chave da administração são as que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das 

atividades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou outro dessa entidade). Nes-

tes dados estão inclusos todos os benefícios de curto prazo e pós-emprego concedidos pela entidade aos cargos de Presi-

dente, Vice-Presidente, Diretores ou outros que venham a substituir os mesmos.

NOTA 18 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PASSIVO 48.823 37.267

Obrigações por empréstimos (Nota 11) 48.823 37.267

RECEITAS 3.620 4.143

Ingressos Depósitos Intercooperativos 3.139 3.559

Outros Ingressos e Receitas Operacionais 481 584

DESPESAS 1.365 1.177

Outros Dipêndios Despesas Operacionais 1.365 1.177

BENEFÍCIOS 2017 2016

Pessoas Chave da Administração 822 820

2017 2016

Despesa de Viagem no País 126 68

Despesa de Transporte 134 93

Despesas de Serviços Técnicos Especializados 556 330

Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança 226 138

Despesas de Serviços de Terceiros 987 663

Despesas de Serviços do Sistema Financeiro 383 478

Despesas de Seguros 376 366

Despesas de Propaganda e Publicidade 566 600

Despesas de Promoção e Relações Públicas 371 287

Despesa de Processamento de Dados 748 675

Despesa de Material 83 51
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NOTA 19 – OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

(i) Refere-se à receita com administração financeira, que é resultante da aplicação dos recursos captados, junto à Coopera-

tiva Central.

NOTA 20 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas de Manutenção e Conserva de Bens 715 127

Despesa de Contribuição Filantrópicas 18 2

Despesas de Comunicações 521 500

Despesas com Aluguéis 513 380

Despesas de Água, Energia e Gás 104 90

Outras Despesas Administrativas 648 335

TOTAL 7.075 5.183

2017 2016

Recuperação de Despesas Administrativas 60 72

Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo 3.147 500

Reversão de Provisões Operacionais 44 337

Receita de Ingressos Intercooperativos (i) 3.139 3.559

Rendas de Participações 67 9

Outras Receitas Operacionais 720 648

TOTAL 7.177 5.125

2017 2016

Despesas com Depreciação 346 316

Despesas com Amortização 1 5

Contribuição a Cooperativa Central 286 253

Contribuições Cooperativistas / OCE 70 54

Contribuição FGV 19 13

Despesas Anuidade Cartão de Crédito Bansicred 493 366

Ajuste de Exercício Anterior 154 4

Despesa com Projeto Totalcoop 780 686

Despesa com Comitê de Investimento 10 5
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NOTA 21 - COOBRIGAÇÕES EM GARANTIAS PRESTADAS
As garantias prestadas pela Cooperativa sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações estão assim compostas:

NOTA 22 - GERENCIAMENTO DE RISCOS
O Sistema Sicredi considera o gerenciamento de riscos prioritário na condução de suas atividades e negócios, adotando prá-

ticas em absoluta consonância com os preceitos dos Acordos de Basileia. Dessa maneira, possui áreas especializadas para 

o gerenciamento destes riscos, centralizadas no Banco Cooperativo Sicredi S.A. Entre os principais riscos gerenciados pela 

instituição, destacam-se o operacional, o de mercado, o de liquidez, o alocação de capital e o de crédito. Na Central Sicredi N/

NE essas atividades, exceto a de alocação de capital, são centralizadas na mesma, tendo em vista o processo de filiação ao 

Sistema Sicredi que ainda encontra-se em fase de transição. 

Despesa com Comitê de Marketing 41 37

Despesa com Milhas Cartão de Crédito Sicredi 247 140

Fraude Cartão de Crédito - 4

Despesas Anuidade Cartão de Débito Bansicredi 194 162

Direito e Uso da Marca Unicred 11 10

Despesas com Milhas Cartão de Crédito Bancoob 12 5

 Desp. Credenciamento Folha Pgto Adm. Pública Federal 25 15

Despesas de Atividade Não Autorizada 5 -

Despesa de Conduta Anti-Ética 5 67

Estelionato, Roubo, Furto, Fraude e outras Atividades Ilícitas 68 15

Práticas Empregatícias 153 -

Desempenho da Atividade 73 17

Desempenho de Produtos e Serviços 37 -

Despesa com Saque Cartão 289 240

Variação Cambial Negativa 8 11

Custos de Manutenção do Sistema 148 147

Contribuição SFG 70 26

Outras Despesas Operacionais 116 127

Desconto Concedidos em Operação de Crédito 4.762 147

TOTAL 8.424 2.872

2017 2016

Coobrigações em Cessões de Crédito 231 306

TOTAL 231 306
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Quando concluida a migração de todas as filiadas e da propria Central essas atividades passarão integralmente para o Banco 

Cooperativo Sicredi S/A, cujas estruturas são apresentadas a seguir: 

I) Risco Operacional
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 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 a Central e suas Filiadas. Essas entidades tem como res-

ponsabilidade 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 adequa-

dos 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;

• Alocação de capital para o risco operacional;

II) Risco de Mercado
Define-se risco de mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 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 é centralizado na Central Sicredi NNE, através de uma estrutura unificada compatível 

com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura 

unificada é responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as entidades na gestão do 

risco de mercado.

Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de mercado são estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabe-

lecidos pela regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes 

de cada entidade do Sistema.

Os processos para o gerenciamento do risco de mercado do Sistema Sicredi incluem: 

• Regras claras de classificação da carteira de negociação que garantam o correto tratamento das operações;

• Procedimentos destinados a mensurar, monitorar e manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados acei-

táveis pela Instituição;

• Limites operacionais que definam a tolerância ao risco de mercado das Entidades do Sistema 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 complexidade dos produtos e a dimensão da exposição 

ao risco de mercado das Entidades do Sistema.

III) 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 inespera-

das, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias 

e sem incorrer 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 merca-

do.
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O gerenciamento de risco de liquidez é centralizado na Central Sicredi N/NE, através de uma estrutura unificada compatível 

com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura 

unificada é responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as entidades na gestão do 

risco de liquidez.

Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de liquidez são estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabe-

lecidos pela regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes 

de cada entidade do Sistema.

Os processos para o gerenciamento do risco de liquidez do Sistema Sicredi incluem:

• Definição de processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez em diferentes hori-

zontes de tempo;

• Estabelecimento de limites operacionais para manutenção de níveis adequados e suficientes de liquidez;

• Definição das estratégias de captação que proporcionem diversificação adequada das fontes de recursos e dos prazos de 

vencimento;

• Definição de plano de contingência de liquidez, regularmente atualizado, que estabeleça responsabilidades e procedimen-

tos para enfrentar situações de estresse de liquidez;

• Realização periódica de testes de estresse com cenários de curto e de longo prazo.

IV) Alocação 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 Instituição está sujeita; 

• Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da Instituição.

O gerenciamento de capital das entidades do Sistema Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, atra-

vés de uma estrutura unificada compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a 

dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura unificada é responsável pelo estabelecimento dos pro-

cessos, políticas e sistemas que apoiam as entidades do Sistema na gestão do capital.

Os processos e políticas para o gerenciamento de capital são estabelecidos seguindo os critérios mínimos esta-

belecidos pela regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas 

competentes de cada entidade 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 mínimo 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 entidade do Sistema, consistente com o planejamento estratégico, abrangendo o horizonte mí-

nimo 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;

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 realizadas pelas instituições financeiras. 

O gerenciamento do Risco de Crédito é realizado por uma estrutura centralizada na Central Sicredi N/NE.

A Central Sicredi N/NE responde pelo conjunto de políticas, estratégias e metodologias voltadas ao controle e gerenciamento 

das exposições ao risco de crédito das filiadas, possuindo como principais atribuições: responder pelas políticas de gestão 

de risco de crédito; 
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desenvolver e propor metodologias de classificação de risco de crédito, inclusive 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 são responsáveis pela execução do gerenciamento de risco de crédito, observando as políticas e limites pré-esta-

belecidos.

VI) Informações Adicionais
A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento de riscos pode ser acessada por meio do sitio www.si-

credinne.com.br, no caminho “http://www.sicredinne.com.br/central-sicredi-nne/estrutura-de-gerenciamento-de-riscos/”.

NOTA 23 – ÍNDICES DE BASILÉIA E DE IMOBILIZAÇÃO
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter, perma-

nentemente, 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:

NOTA 24 – SEGUROS CONTRATADOS
Em 31 de dezembro de 2017, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais 

sinistros relacionados a garantia de valores e bens de propriedade da Cooperativa.

LIMITES OPERACIONAS 2017 2016

O CAPITAL QUALIFICADO DE NÍVEL I PODE SER DETALHADO CONFORME SEGUE:

Capital Principal - CP 56.775 48.386

Capital Social 46.446 41.286

Reservas de Capital, Reavaliação e de Lucros 4.082 3.433

Lucros Acumulados 6.248 3.667

Total do Capital Qualificado 56.775 48.386

Ativos ponderados pelo risco + RBAN 197.164 166.421

Índice sobre o PR considerado a RBAN 28,80% 29,07%

Situação para o limite de imobilização 4.946 19.069

Índice de Imobilização (limite 50%) 9,61% 11,67%

Giovanni Gomes do Prado
Presidente Executivo

Marcelina Felix dos Santos
Contador 

CRC: 8288/O-5

Marcos Jair de Souza Cordeiro
Diretor Administrativo

Edmilson Soares do Vale
Diretor Financeiro
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OPINIÃO
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Sicredi Pernambucred – Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério 
Público em Pernambuco (“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Sicredi 
Pernambucred – Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público em Pernambuco em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 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 fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E O RELATÓRIO DO AUDITOR
A administração é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras 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 fi nanceiras, 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 fi nanceiras 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 fi nanceiras 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 fi nanceiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, 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 fi nanceiras 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 fi nanceiras.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 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 infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações fi nanceiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso:

· Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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, falsifi cação, 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 efi cácia 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 signifi cativa 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 fi nanceiras ou incluir modifi cação 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 fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 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 signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 12 de março de 2018

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

Dario Ramos da Cunha
Contador CRC – 1SP214144/O-1

Centro Empresarial Mostardeiro
Av. Mostardeiro, 322
10º andar – Moinhos de Vento
90430-000 – Porto Alegre, RS, Brasil

Tel:   +55 51 3204-5500
Fax: +55 51 3204-5699
www.ey.com

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos 
Administradores e Associados da  Sicredi Pernambucred 
Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e do Ministério Público em Pernambuco 
Recife - PE
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Balanço social
DEMONSTRATIVO DO GANHO TOTAL DOS ASSOCIADOS - EXERCÍCIO DE 2017

I - TAXA PERCENTUAL DE JUROS - EXERCÍCIO DE 2017

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

TAXA MÉDIA BANCÁRIA - ANUAL 30,15% 181,27% 9,39%

TAXA MÉDIA SICREDI PERNAMBUCRED - ANUAL 24,26% 68,57% 10,04%

TAXA MÉDIA BANCÁRIA - MENSAL 2,22% 9% 0,75%

TAXA MÉDIA SICREDI PERNAMBUCRED - MENSAL 1,83% 4,45% 0,80%

IV - RESULTADOS TOTAIS - EXERCÍCIO DE 2017

RESULTADOS BRUTOS 6.487.590

(+) JUROS DISTRIBUIDOS AO CAPITAL SOCIAL 3.773.933

(=) RESULTADOS TOTAIS DO EXERCÍCIO DE 2017 10.261.522

V - TOTAL DOS GANHOS DOS ASSOCIADOS - EXERCÍCIO DE 2017

GANHOS DECORRENTES DAS VANTAGENS DAS TAXAS DOS PRODUTOS SICREDI PERNAMBUCRED 15.321.125

(+) RESULTADOS BRUTOS DO EXERCÍCIO 6.487.590

(+) RENDIMENTO DO CAPITAL SOCIAL DOS ASSOCIADOS 3.773.933

(=) TOTAL DE GANHO DOS ASSOCIADOS NO EXERCÍCIO DE 2017 25.582.648

III - VALORES INCIDENTES SOBRE OS PRODUTOS - EXERCÍCIO  DE 2017

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 56.834.006 5.453.654 11.998.506

VALOR EFETIVO DA  SICREDI 
PERNAMBUCRED 45.734.085 2.063.016 12.829.073

GANHO DOS ASSOCIADOS, POR PRODUTO 11.099.921 3.390.638 830.567

TOTAL DOS GANHOS SOBRE OS PRODUTOS 15.321.125

II - VALOR MÉDIO ANUAL DAS CARTEIRAS DA SICREDI PERNAMBUCRED - EXERCÍCIO DE 2017

SALDO MÉDIO ANUAL - 
SICREDI PERNAMBUCRED

CARTEIRA DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL APLICAÇÕES EM RENDA FIXA

188.504.166 3.008.581 135.646.064
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Plano de ação 2018
O Plano de Ação 2018 é parte integrante do Planejamento 

Estratégico da Sicredi Pernambucred - PEP - Quadriênio 

2017-2020, segregado por distintas perspectivas negociais.

PERSPECTIVAS ESTRATÉGIAS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Estudar a viabilidade da representatividade de grupos de associados, 
através de delegados, em face da área de atuação.

Reforçar os princípios de segregação de função de gestão entre 
os órgãos estatutários CAD e DIREX, ratificando a transparência, 
equidade, ética, responsabilidade corporativa na prestação de contas 
aos associados.

COMUNIDADE
Apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, sendo parceira 
em projetos educacionais e culturais, através de apoio a entidades da 
região.

CAPACITAÇÃO

Continuar a política de capacitação dos associados, colaboradores 
e dirigentes, estimulando a cultura cooperativista, bem como a 
formação de novas lideranças na cooperativa, de forma que propiciem 
a sua continuidade.

RELACIONAMENTO

Estar presente na vida dos associados para conhecer e compreender 
os seus negócios, os seus sonhos e objetivos pessoais, de forma que o 
melhor produto esteja a disposição dos donos da cooperativa, os seus 
associados.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Ampliar o atendimento as demandas dos associados por produtos 
e serviços financeiros, consolidando a cooperativa como maior do 
Estado por volume de crédito e quadro de associados.

CONTROLES INTERNOS Promover a melhoria constante dos processos internos, em 
atendimento a todas as normas emanadas dos órgãos reguladores.

TECNOLOGIA

Dar um salto tecnológico nos processos da cooperativa, 
acompanhando as tendências do mercado financeiro, com foco 
nos canais eletrônicos e melhoria qualitativa do atendimento 
personalizado.
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