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Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Somos mais 

de 4 milhões de pessoas que acreditam que dá para cuidar do dinheiro de um jeito dife-

rente e descomplicado, e ainda gerar transformações na sociedade. 

Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de nossas 116 cooperativas. Em 

nosso dia a dia, construímos um relacionamento próximo com os associados, conhecen-

do seus sonhos e ajudando-os a conquistar seus objetivos pessoais com nossas soluções 

financeiras. 

Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques de nossa cooperati-

va, a Sicredi Centro-Sul MS, em 2018. Ao longo dos capítulos, iremos abordar nossas con-

quistas, resultados financeiros, projetos apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.

Boa leitura!
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Sadi Masiero

Presidente da Cooperativa 

Sicredi Centro-Sul MS

Mensagem 
do presidente

Associados, este relatório de gestão demonstra os números que a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS alcan-

çou e, também, traz o resumo do que realizamos durante o ano de 2018. 

Um ano muito importante para todos, pois tivemos as eleições para os cargos majoritários do país e do esta-

do. E é importante relembrar, neste momento, que em 1956 um grande presidente do Brasil, prometia realizar 

“50 anos em 5”, este presidente foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Iniciamos a nossa gestão em 2014, ano em que comemoramos 25 anos da Sicredi Centro-Sul MS e, neste ano, 

estaremos comemorando 30 anos. E, inspirados no lema do presidente Juscelino, podemos dizer que realiza-

mos “25 anos em 5”. Se analisarmos vários números da Cooperativa (exemplo: ativos, depósitos, poupança, 

resultado, etc.) podemos constatar que em 5 anos incrementamos recursos superiores aos que foram reali-

zados em 25 anos. 

Isto não é mérito meu, do conselho, dos diretores, gestores ou colaboradores. É mérito seu, associado, que a 

cada dia trabalha mais com a sua Cooperativa, trazendo a sua movimentação financeira e convidando novas 

pessoas a fazerem parte deste negócio. Por isso, o meu muito obrigado e parabéns a todos! 

Neste ano, também iniciaremos um novo modelo de distribuição do resultado durante o próprio exercício: 

vamos isentar a cesta de relacionamento perante a capitalização do valor e, também, vamos inIciar a isenção 

da anuidade do cartão de crédito, conforme o perfil do associado. É importante também ressaltar o Fundo So-

cial da Cooperativa, que após a aprovação em Assembleia Geral, vamos ter quase um milhão de reais para as 

agências utilizarem em projetos sociais aprovados de acordo com o regulamento, com apenas 1% das sobras, 

sendo mais uma grande ação da sua Cooperativa. 

Para finalizar, estamos começando um novo período no Sicredi e no Brasil, temos a certeza que continuare-

mos crescendo de forma sustentável, cumprindo a nossa missão de agregar renda ao associado e melhorar a 

qualidade de vida das nossas comunidades e, assim, fazendo a nossa parte para o desenvolvimento da nação. 

Boa leitura!
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O nosso mundo está cada vez mais co-

nectado, e as pessoas estão descobrin-

do o poder de transformação do traba-

lho colaborativo. Na região centro sul do 

Mato Grosso do Sul, a nossa cooperativa 

mostra como isso é possível desde 1989. 

Somos 77.109 associados, 456 colabora-

dores e estamos presentes em 24 muni-

cípios, promovendo transformações na 

vida dos associados e de nossas comu-

nidades.

A Sicredi Centro-Sul MS, a cada ano, bus-

ca se desenvolver e apresentar resul-

tados positivos para os associados e a 

comunidade. Mas não só os resultados 

fi nanceiros, e sim, resultados positivos 

em relacionamento, posicionamento e 

envolvimento com todos os que nos ro-

deiam. Assim, estamos comprometidos 

com a vida daqueles que estão a nossa 

volta, ressaltando os valores do coopera-

tivismo.

Em 2018, foram muitas conquistas. Al-

cançamos a marca de R$ 95,4 milhões 

em resultado que retornará para os mu-

nicípios que estamos presente. Temos 28 

pontos de atendimentos para um maior 

Nossa
cooperativa

relacionamento com os associados. Os 

moradores de Amambai, Aral Moreira, 

Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Ca-

arapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, 

Douradina, Dourados, Eldorado, Fá-

tima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaqui-

raí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo 

Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo 

Horizonte do Sul, Nova Alvorada do Sul, 

Ponta Porã e Rio Brilhante, já sabem e 

reconhecem a força da união de pesso-

as e a mudança que esta união pode fa-

zer em sua vida e dos que os rodeiam.

Somos uma das 116 cooperativas fi lia-

das ao Sistema Sicredi, instituição fi -

nanceira cooperativa presente em 22 

estados brasileiros. O Sicredi é referên-

cia como modelo de atuação em sis-

tema, com o diferencial de gestão que 

valoriza a participação dos associados 

que decidem os rumos do negócio.
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Cidades onde temos agências

Sede da Sicredi Centro-Sul MS

Cidades com expansão planejada para 2019

Cidades em abrangência com projeto de expansão

A Sicredi Centro-Sul MS 
em 2018

R$ 412 mi de 

patrimônio líquido

456 colaboradores

R$ 1.73 bi de ativos

Resultado de

R$ 95,4 mi

77.109 associados
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Confira nossas principais conquistas
 ao longo de 2018:

Como cooperativa, investimos em 
ações que valorizam a participação dos 
nossos associados. O ponto alto são 
as Assembleias, que permitem que as 
decisões coletivas se sobressaiam e o 
nosso associado, “dono do negócio”, 
seguindo os princípios do cooperativismo, 
pode votar e ajudar a decidir os rumos da 
instituição financeira cooperativa.

SicredI Centro-Sul MS

Destaques  
em 2018

Assembleias 2018

Palestra Amyr Klink

Em 2018, o período de Assem-
bleias iniciou dia 2 de fevereiro e 
foi até 14 de abril. Foram realiza-
dos 24 encontros em 22 municí-
pios da área de atuação, reunindo 
2.719 associados. Confirmando a 
gestão financeira transparente 
e democrática, as Assembleias 
tiveram o auxílio da tecnologia 
com o voto eletrônico. A presença 
da Cooperativa junto a seus as-
sociados também foi intensifica-
da em reuniões de formação do 
Programa Crescer e Boas-Vindas.

Em parceria com o Sescoop/MS, 
a Cooperativa promoveu uma 
grandiosa palestra com econo-
mista e navegador Amyr Klink, 
em Nova Andradina, reunindo 
mais de 800 pessoas.
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Reinauguração agência Amambai Talk Show Mulheres Cooperativistas

Encontro de Coordenadores de Núcleo

Reinauguração agência Bela Vista

Inauguração agência Douradina

Proporcionar o melhor relacio-
namento com o associado, ofe-
recendo estruturas adequadas  
é um dos propósitos da Sicredi 
Centro-Sul MS. A nova agência 
em Amambai está localizada na 
rua Rio Branco esquina com a 
rua Dom Pedro II. As instalações 
da agência contam com 588m² e 
com uma estrutura diferenciada.

O 6º Encontro de Coordenadores 
de Núcleo da Sicredi Centro-Sul 
MS aconteceu em Nova Andradi-
na com o objetivo de proporcio-
nar a integração entre os mais de 
80 coordenadores e suplentes de 
núcleo presentes. No evento foi 
discutido, por meio de grupos de 
trabalho, temas relevantes para 
o desenvolvimento e crescimen-
to da Cooperativa, aprofundando 
o conhecimento dos coordena-
dores e suplentes, para se torna-
rem cada vez mais atuantes.

A Sicredi Centro-Sul MS realizou o 
2º Talk Show Mulheres Coopera-
tivistas, em Ivinhema. Um encon-
tro pela valorização da mulher 
nas cooperativas e no empreen-
dedorismo local, mostrando que 
a força da mulher faz a diferença. 
O evento contou com a partici-
pação de mais de 200 mulheres 
entre associadas da Cooperativa, 
empresárias, produtoras rurais e 
profissionais liberais do municí-
pio.

Em Bela Vista as estruturas da 
agência também ganharam novo 
endereço, localizada na rua San-
to Afonso esquina com a rua São 
Geraldo. Em 476,24 m² de estru-
tura, divididos em dois pisos, as 
instalações contam com ambien-
te adaptado para proporcionar 
todo conforto para os associa-
dos, colaboradores e a comuni-
dade. 

A Cooperativa inaugurou o 28º 
ponto de atendimento, chegan-
do a Douradina (MS). Localizada 
na av. Presidente Vargas, 1360, as 
estruturas colocam à disposição 
produtos e serviços pensados 
para gerar o crescimento da re-
gião.
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O Sicredi
Somos uma instituição fi nanceira cooperativa comprometida com o fortalecimento fi nanceiro e a 
qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Hoje, 
estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e disponibilizamos 
mais de 300 produtos e serviços fi nanceiros1. 

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

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

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

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

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

• Preservação irrestrita da natureza 
cooperativa do negócio

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

• Preservação da instituição como sistema
• Respeito às normas ofi ciais e internas
• Efi cácia e transparência na gestão 

Valores

1Dados de julho de 2018.8



Presença do Sicredi
no Brasil 1

Estados com 
agências do Sicredi

Estados com projeto de 
expansão em andamento

AM

RR
AP

AC
RO

MT

PA

TO

GO

MS

RS

SC

PR

SP

MG

BA

MA

PI

CE

ES

SE

AL

PE

PB

RN

RJ

DF

1.600 agências 
22 estados e no Distrito Federal

Somos a única 
instituição fi nanceira 
em 203 cidades do país

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

1.600 agências 

Somos a única 

87% dos municípios 
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Confederação Sicredi

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

Brasil Central

Centro Norte

PR/SP/RJ

Sul/Sudeste

Coordenadores 
de núcleo CooperativasAssociados

SicrediPar

Conselho de

Administração

Empresas controladas

São os representantes 
eleitos pelos associados. 
Têm o papel de levar os 
assuntos de interesse 
e as decisões do núcleo 
para as assembleias 
gerais da cooperativa.

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

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

CAS - Centro Administrativo Sicredi

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

Fundação Sicredi

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

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)

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

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

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

Monitora o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da administração.

Confederação
Sicredi

Rabo Partnerships 
B.V. e IFC

Norte/Nordeste 

D
ir

et
or

  E
xe

cu
ti

vo
  d

o 
 C

A
S

Sicredi Cartões

Administradora 
de Consórcios Sicredi

Corretora 
de Seguros Sicredi

Administradora de 
Bens Sicredi

Centrais
Fundação
Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Banco 
Cooperativo 
Sicredi

Banco Cooperativo Sicredi

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

Conselho Fiscal

Estrutura de apoio
à cooperativa

No Sicredi, o associado conta com a solidez e a segurança de um 
sistema que cresce e evolui há mais de 115 anos.
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Destaques do Sistema 
em 2018

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

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

• Inauguramos nossas primeiras 
agências no Distrito Federal 
e Minas Gerais, em linha 
com a estratégia de expandir 
nossa presença no território 
nacional.

Agência Sicredi Distrito Federal
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Transformação
digital

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

Relatório Anual 2018
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Como fazemos
juntos

Acreditamos que, quando todos decidem 
juntos, todos crescem juntos. Por isso, 
nossos associados elegem a cada quatro 
anos o coordenador do seu núcleo, que 
tem como papel representar e defender 
seus interesses na condução do negócio, 
levando as decisões dos núcleos para as 
Assembleias gerais da cooperativa.

Os associados elegem os membros do 
Conselho de Administração, que orientam e 
supervisionam a gestão para que suas ações 
atendam aos interesses dos associados e 
demais partes interessadas. O Conselho é 
responsável por fixar a orientação geral e 
estratégica e os objetivos da cooperativa. A 
diretoria, que é a responsável pela gestão 
executiva do negócio, é eleita pelo conselho de 
administração.

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

Gestão participativa  
da cooperativa

elegem

Associados

Coordenadores  
de Núcleo

Conselho fiscal  
da cooperativa

Conselho de 
administração 
da cooperativa

seleciona

Diretoria
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Consideramos fundamental difundir a 
cultura do cooperativismo entre nossos 
associados. Com o Programa Crescer, 
nosso programa de educação com foco em 
cooperativismo e cooperativismo de crédito, 
os associados e futuros associados têm uma 
maior compreensão sobre as sociedades 
cooperativas, seu funcionamento, benefícios 
e diferenciais em relação a outras instituições 
financeiras. Com essa formação, eles também 
passam a compreender seu papel de donos 
do negócio e a importância de participar da 
governança da cooperativa, podendo despertar 
o interesse em assumir uma função de 
liderança.

O Programa Pertencer tem o objetivo de trazer 
mais transparência para o nosso negócio e 
estimular a participação nas assembleias e nos 
processos decisórios. Por meio dele, engajamos 
os associados, estabelecemos as regras de 
participação e orientamos o modelo de gestão 
participativa.

740 associados 

foram capacitados 

no Programa Crescer

em 2018.

Em 2018, as assembleias 

da Sicredi Centro-Sul MS 

reuniram 2.719 associados. 

Programa Crescer

Programa Pertencer
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Relacionamento  
próximo

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

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

Perfi l dos colaboradores 
da Sicredi Centro-Sul MS

Faixa etária colaboradores

59,7%33,9%

6,2%

Até 30 anos 40 a 50 anos

30 a 40 anos Mais de 50 anos

0,2%

456
Colaboradores
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Apoio ao  
associado

Soluções
responsáveis

Por sermos uma cooperativa, nossa 
prioridade é atender às necessidades de 
nossos associados, os donos do negócio. 
Buscamos colaborar com sua prosperidade 
quando oferecemos soluções financeiras 
de forma responsável, adequadas ao seu 
momento de vida e capazes de agregar 
renda e gerar valor para seus projetos 
pessoais, sua empresa ou agronegócio. 

Por isso, contamos com uma ampla gama 
de produtos e serviços com tarifas e 
taxas adequadas ao perfil dos associados. 
Também nos focamos em seguir as 
melhores práticas de gestão, para cuidar 
dos recursos investidos e garantir a 
perenidade de nossa cooperativa.

Segurança 
financeira

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

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

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

A segurança dos investimentos de nossos 
associados é atestada pelas principais agências 
de classificação de risco de crédito no mundo.
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Como fazemos
a diferença

Gestão democrática, educação, formação e interesse pela comunidade fazem parte 
dos princípios universais do cooperativismo. Por trabalharmos juntos, crescemos 
em conjunto – o associado e a cooperativa -, gerando desenvolvimento local. É 
dessa forma quem temos crescido nos últimos anos.

Os resultados financeiros de cada ano voltam para os nossos associados. 
Também temos o cuidado de gerar um círculo virtuoso de desenvolvimento que 
promove mais empregos e renda na comunidade.

Buscamos fortalecer o relacionamento e o cooperativismo com os nossos 
associados, oferecer soluções responsáveis para ajudá-los a prosperar e, 
assim, gerar desenvolvimento local, contribuindo com o crescimento do 
associado, da cooperativa e da comunidade.

Temos grande preocupação com a adequação da solução oferecida aos 
associados, a partir do entendimento de suas necessidades. O objetivo 
maior é que haja a indicação correta do produto, atendendo o associado com 
eficiência.

Para que ocorra este processo, são considerados atributos como o perfil do 
associado, segmento ao qual pertence, faixa de idade e renda, entre outros. 
Assim, atendemos nossos associados e as suas necessidades financeiras, 
contribuindo para que tenham uma qualidade de vida cada vez melhor.
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O resultado de nossa atuação responsável e 
próxima é a transformação das comunidades 
onde atuamos. Isso porque nosso trabalho 
consiste em captar recursos de associados 
e emprestar para associados das mesmas 
regiões. A permanência dos recursos no 
local impacta positivamente a comunidade, 
estimulando a geração de renda e o 
crescimento sustentável, com maior oferta de 

empregos, produtos locais e desenvolvimento 
econômico. 

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

Ciclo
Virtuoso

O Sicredi torna a vida financeira 
dos associados mais cooperativa. 

Quem poupa ajuda a financiar 
o crédito de quem precisa, 

desenvolvendo  
a comunidade.

O associado  
poupador A investe seus 
recursos na cooperativa.

A cooperativa 
destina os 

recursos para 
crédito na 

mesma região.

O associado B, que é produtor rural, busca 
recursos na cooperativa para investir em 

máquinas agrícolas, terras para criação de 
frangos de corte, lavouras e produção de 

leite.

Os associados A e B incrementam 
sua renda por operar com taxas 

justas e distribuição de resultados da 
cooperativa.

A permanência 
dos recursos na 
região, impacta 
positivamente a 
comunidade com 
maior oferta de 

empregos, produtos 
locais e geração de 

renda.

O ciclo também reflete no Sicredi, pois 
o aumento de qualidade de vida das 

pessoas e da comunidade resulta em 
aumento de recursos investidos na 

cooperativa.

34

25

16

Desenvolvimento   
da comunidade
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Apoio 
à comunidade

Todas as cooperativas do Sicredi colaboram 
com o Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social - FATES por meio da 
reserva de pelo menos 5% de seu resultado 
financeiro do ano. A intenção é fortalecer 
os princípios do cooperativismo, com todos 
se apoiando. O Fundo oferece assistência 
aos associados, seus familiares e, quando 
previsto nos estatutos, aos colaboradores da 
cooperativa em três frentes:

Assistência técnica:  
apoia as atividades de capacitação técnica 
para desenvolvimento da atividade econômica 
dos associados, melhorando as condições da 
atividade profissional e da subsistência familiar. 

Assistência educacional:  
tem como objetivo melhorar os conhecimentos 
do quadro social, familiares e colaboradores 
da cooperativa com o desenvolvimento de 
atividades educativas para a difusão e o 
fomento do cooperativismo, por meio de 
cursos, palestras, seminários e treinamentos 
com profissionais especializados.

Assistência social:  
visa ajudar, melhorar e proteger a vida 
dos cooperados, das suas famílias e dos 
colaboradores por meio de apoio social  
e de saúde, com eventos, atividades 
esportivas e culturais.

FATES

Nosso impacto positivo na sociedade é ampliado 
por meio do Programa A União Faz a Vida, que 
promove os valores da cooperação e cidadania 
entre crianças e adolescentes nas comunidades 
onde estamos inseridos. 

Por meio do programa, disponibilizamos uma 
metodologia de ensino em que os alunos são 
protagonistas do processo de aprendizagem 
e contam com apoio de educadores, pais e 
comunidade. Essa metodologia visa a construção 
de valores como solidariedade, justiça, diálogo, 
respeito à diversidade e empreendedorismo. 
Saiba mais sobre o Programa em www.
auniaofazavida.com.br.

A Sicredi Centro-Sul MS e a Prefeitura 
Municipal de Deodápolis assinaram o Acordo 
de Cooperação para implantação do ‘Programa 
União Faz a Vida’ na Escola Municipal Professora 
Elizabete Lucena Campos Polo. O início do 
programa se dará a partir do ano letivo 2019.

Programa 
A União Faz a Vida
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Fundo Social

Com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento social das comunidades, bem 
como promover os valores de cooperação e 
cidadania e apoiar projetos sociais os associados 
Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS aprovaram, 
nas assembleias 2018, o Fundo Social, pelo 
segundo ano consecutivo. O Fundo Social 
2018 foi formado por 1% dos resultados da 
Cooperativa, o que equivale a R$ 750 mil.

Em 2018, foram apoiados projetos de cunho 
educacional, cultural, esportivo e de assistência 
social. A comissão que define os projetos que 
serão atendidos pelo Fundo é formada pelos 
coordenadores de núcleo, representantes dos 
associados, considerando o recurso disponível 
para cada agência da Cooperativa. 

Confira algumas fotos das entregas de 2018 
e procure sua agência para saber todas as 
entidades apoiadas no seu município.

Projeto Esporte para Todos - ag. Rio Brilhante

CRAS Central Itahum - ag. Dourados C.E.I São Carlos Borromeo - ag. Itaquiraí

Hospital de Amor - ag. Nova Andradina
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Ao longo de 2018, nossa gestão cooperativa e responsável se refl etiu em nossos 
resultados fi nanceiros e operacionais. Em 2018, a Sicredi Centro-Sul MS registrou o 
resultado de R$ 95,4 milhões, o que representa o crescimento de 26% com relação ao 
ano anterior. A Cooperativa encerrou 2018 com um volume de ativos de R$ 1,7 bilhões 
e patrimônio líquido de R$ 412 milhões, expansão de 23% e 22% em relação a 2018. 
O grande destaque que vale ressaltar é o crescimento na poupança que, em 2018, 
atingiu a marca de R$ 384 milhões, aumento de 46% no período de um ano.

Resultados

Resultado (milhões de R$)

62.602

2016 2017 2018

75.561

95.482

46.934

44.402

20152014

R$ 95.482.353,39
de resultado em 2018

Nossos números
nos últimos 5 anos
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Associados

72.434

2016 2017 2018

75.120

77.109
Crédito total (milhões de R$)

64.358

58.516

20152014

763

2016 2017 2018

982

1.237

652

607

20152014

Depósitos (milhões de R$) Poupança (milhões de R$)

761

2016 2017 2018

906

1.197

606

477

20152014

152

2016 2017 2018

262

384

103

98

20152014

Consórcios (milhões de R$) Seguros (milhões de R$)

34

2016 2017 2018

33

43

20

18

20152014

21

2016 2017 2018

28

36

21

20

20152014

Ativos (milhões de R$) Patrimônio líquido (milhões de R$)

1.211

2016 2018

1.396

1.730

979

811

20152014

276

2016 2017 2018

335

412

221

179

201520142017
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA AUDITORIA
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao findarmos mais um exercício prestamos contas aos senhores associados dos resultados obtidos. Em cumprimento aos 
dispositivos legais e ao estatuto social, divulgamos as Demonstrações Financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e 
Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro-Sul MS, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018.
Seguindo os principais balizadores do cooperativismo, em especial a “transparência na gestão”, esclarecemos aos nossos 
associados a situação econômico-financeira e patrimonial da Cooperativa, onde buscamos voltar o nosso trabalho para o 
crescimento e expansão.

Conselho de Administração e Diretoria

Opinião
Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Cooperativa de Crédito, Pou-
pança e Investimento do Centro Sul do 
Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro-Sul 
MS (“Cooperativa”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2018, e as respectivas demons-
trações de sobras ou perdas, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações fi-
nanceiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Cooperativa de Crédito, 
Poupança e Investimento do Centro Sul 
do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro-
-Sul MS em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil 
- BACEN.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em 
relação à Cooperativa, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previs-

tos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião.

Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o re-
latório do auditor
A administração da Cooperativa é res-
ponsável por essas outras informações 
que compreendem o relatório da admi-
nistração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações financeiras não abrange 
o relatório da administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o relatório da 
administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma rele-
vante, 
inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimen-
to obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distor-
ção relevante no Relatório da Adminis-
tração 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 ela-
boração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autori-
zadas a funcionar pelo BACEN e pelos 
controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou 
erro.
Na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a 
Cooperativa continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações 
financeiras a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Cooperativa ou 
cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da 
Cooperativa são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações 
financeiras.

Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações finan-
ceiras
Nossos objetivos são obter seguran-
ça razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, es-
tão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria 
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contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, sempre detecta as eventu-
ais 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 de-
monstrações 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 au-
ditoria. Além disso:
•Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstra-
ções fi nanceiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e sufi ciente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resul-

tante de fraude é maior do que o pro-
veniente 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 circunstân-
cias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia 
dos controles internos da Cooperativa.
•Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela adminis-
tração.
•Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base con-
tábil 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 continui-
dade operacional da Cooperativa. Se 
concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demons-
trações fi nanceiras ou incluir modifi -

cação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar 
a Cooperativa a não mais se manter em 
continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre ou-
tros 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 ca-
mos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre/RS, 31 de janeiro de 2019

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato 
Grosso do Sul - Sicredi Centro-Sul MS e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Adminis-
tração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas, Demons-
tração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, 
e o respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações fi nanceiras, documentos estes relativos ao exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2018.

Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de auditoria dos au-
ditores independentes, emitido pela  Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação 
das mencionadas demonstrações.

Dourados/MS, 1 de fevereiro de 2019
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BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EM MILHARES DE R$)

ATIVO 31/12/2018 PASSIVO 31/12/2018

CIRCULANTE

    DISPONIBILIDADES

    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
        Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
        Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
        Tesouro Nacional–Recursos Crédito Rural
        Correspondentes no país
        Centralização Financeira - Cooperativas

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
        Operações de Crédito
        (Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)

    OUTROS CRÉDITOS
        Créditos por Avais e Fianças Honrados
        Rendas a Receber
        Diversos
        (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

    OUTROS VALORES E BENS
        Outros Valores e Bens
        (Provisão para desvalorização)
        Despesas Antecipadas

NÃO CIRCULANTE

    

    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
        Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
        Operações de Crédito
        (Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)

    OUTROS CRÉDITOS
        Diversos
        (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

    INVESTIMENTOS
        Outros Investimentos

    IMOBILIZADO DE USO
        Imóveis de Uso
        Outras Imobilizações de Uso
        (Depreciação acumulada)

    INTANGÍVEL
        Outros Ativos Intangíveis
        (Amortização acumulada)

TOTAL DO ATIVO

CIRCULANTE

    DEPÓSITOS
        Depósitos à Vista
        Depósitos a Prazo

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
        Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
        Repasses Interfinanceiros

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
        Recursos em Trânsito de Terceiros

    OUTRAS OBRIGAÇÕES
        Cobrança e Arrecadação de Tributos
        Sociais e Estatutárias
        Fiscais e Previdenciárias
        Diversas

NÃO CIRCULANTE

    

    DEPÓSITOS
        Depósitos a Prazo

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
        Repasses Interfinanceiros

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    CAPITAL SOCIAL
        De Domiciliados no País
        (Capital a Realizar)

    RESERVAS DE CAPITAL

    RESERVAS DE SOBRAS

    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 728.813 

 228.060 
 204.920 
 23.140 

 408.830 
 22 
 408.808 

 1.535 
 1.535 

 90.388 
 325 
 12.452 
 2.212 
 75.399 

 593.784 

 

 585.095
 585.095 

 8.689 
 8.689 

 408.221 

 176.753 
 177.252 
 (499)

 47 

 188.880 

 42.541 

 1.730.818 

 1.486.912

 23.480 

 - 
 -

 514,359 
 - 
 72  
 139 
 514.148 

 894.232 
 926.874 
 (32.642)

 47.572 
 118 
 3.111 
 45.060 
 (717)

 7.269 
 7.972 
 (892)
 189 

 243.906 

  

 22.100 
 22.100 

 157.809 
 170.216 
 (12.407)

 34 
 35 
 (1)

 28.146 
 28.146 

 26.767 
 2.694 
 37.980 
 (13.907)

 9.050 
 17.123 
 (8.073)

 1.730.818
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DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
(VALORES EM MILHARES DE R$)

ATO 
COOPERATIVO

ATO NÃO
COOPERATIVO

TOTAL

01/01/2018 A 31/12/2018

DESCRIÇÃO DAS CONTAS

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
  Operações de Crédito
  Resultado Títulos e Valores Mobiliários
  Resultado das Aplicações Compulsórias

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
  Operações de Captação no Mercado
  Operações de Empréstimos e Repasses
  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS  E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
  Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
  Rendas de Tarifas Bancárias
  Dispêndios e Despesas de Pessoal
  Outros Dispêndios e Despesas Administrativas       
  Dispêndios e Despesas Tributárias
  Outros Ingressos e Receitas Operacionais                    
  Outros Dispêndios e Despesas Operacionais             

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
  Provisão para Imposto de Renda
  Provisão para Contribuição Social

RESULTADO ANTES DAS  PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

REVERSÃO DE OUTRAS RESERVAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

DESTINAÇÕES
  Juros sobre o Capital Próprio
  Fates - Estatutário
  Reserva Legal - Estatutária
  Reserva Legal - Recuperação de Prejuízo

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO

 188.448 
 187.861 

 566 
 21

 

 (78.014)
 (31.301)

 (26.340)
 (20.373)

 110.434 

 (31.315)
 12.282 
 18.123 

 (49.210)
 (34.467)

 (144)
 51.595 

 (29.494)

 79.119 

 (659)

 78.460 

 -   
 -   
 -   

 78.460 

 16.267 

755 

95.482 

 (52.941)
 (10.400)

 (4.254)
 (38.287)

 -

 42.541 

 1 
 1 
 -   
 - 

  

 (120)
 (120)

 -
 - 

  

 (119)

 
16.475 
 27.784 

 -   
 (4.645)
 (4.796)
 (1.404)

 1.899 
 (2.363)

 16.356 

 (40)

 16.396 

(129)  
 (32)  
(97)   

 16.267 

 (16.267)

-

 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   

 188.449 
 187.862 

 566 
 21 

 (78.134)
 (31.421)

 (26.340)
 (20.373)

 110.315 

 (14.840)
 40.066 

 18.123 
 (53.855)
 (39.263)

 (1.548)
 53.494 

 (31.857)

 95.475 

 (619)

 794.856 

 (129)   
(32)   
(97)  

 94.727 

 -   

755 

95.482 

 (52.941)
 (10.400)

 (4.254)
 (38.287)

 -

 42.541  
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