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Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira
cooperativa do Brasil. Somos mais de 4 milhões de pessoas1 que
acreditam que dá para cuidar do dinheiro de um jeito diferente e
descomplicado, e ainda gerar transformações na sociedade.
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Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de
nossas 116 cooperativas1. Em nosso dia a dia, construímos um
relacionamento próximo com os associados, conhecendo seus
sonhos e ajudando-os a conquistar seus objetivos pessoais com
nossas soluções financeiras. Por meio dessa relação de confiança,
decidimos juntos os rumos do negócio e geramos valor para as
comunidades onde estamos presentes.
Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques
de nossa cooperativa, a Sicredi Vale do São Francisco, em 2018. Ao
longo dos capítulos, iremos abordar nossas conquistas, resultados
financeiros, projetos apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.
Boa leitura!

1

2

Dados de julho de 2018.
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Mensagem
do Presidente
Imagine uma instituição financeira onde você
pode encontrar os melhores produtos e serviços
do mercado, um atendimento diferenciado e
ainda participa dos resultados! ela existe e está
bem perto de você, é o Sicredi, uma gigante
do cooperativismo financeiro com 4 milhões
de associados, presente em 22 estados mais
Distrito Federal, com 1.600 agências, mais 80
bilhões de ativos e com mais de 300 produtos
e serviços financeiros. O Sicredi foi destaque na
Isto é Dinheiro (janeiro/2019) como uma das
melhores opções para investimento no ano de
2019.

os negócios locais bem como a comunidade,
melhora a vida financeira de todos e distribui
riquezas localmente.

Após o processo de migração da nossa
cooperativa, que ocorreu em julho, hoje
somos totalmente Sicredi. Tivemos um ano
de incertezas, com a economia retraída
mundialmente e a expectativa das eleições no
Brasil, fatos que influenciaram no resultado das
empresas e diminuíram o volume dos negócios
em geral. Mesmo assim, tivemos um resultado
positivo, com ações de destaque no crescimento,
colaboradores engajados, capacitação contínua
e “relacionamento”. Nossos associados são
muito mais que meros correntistas, são os donos
e participam dos resultados.

Agradecemos a preferência e colaboração de
todos. A nossa orientação e determinação é fazer
o melhor sempre para criar valor e encantar
os associados, donos, bem como crescer de
forma sustentável. Nós queremos ser a principal
instituição financeira do Vale do São Francisco.

Atingimos a marca histórica dos 100 milhões de
ativos (hoje com 112 milhões), muito para o início
da gestão (7 milhões), mas muito pouco ainda
para onde podemos chegar. Todo esse recurso
circula na nossa região e ajuda a desenvolver
4

Aumentamos nossa equipe, hoje com 42
colaboradores. Tivemos a importante
colaboração de um superintendente regional,
com vasta experiência em soluções financeiras,
que foi incorporado ao nosso time e inicia
os trabalhos agora em março. Recebemos a
premiação nacional SomosCoop em Brasília
ocupando o segundo lugar na categoria
cooperativa cidadã.

Antônio Vinicius
Presidente do CAD

Marco Gomes

Vice-Presidente do CAD

Mensagem
da Diretoria
Caros associados, é com grande satisfação que
chegamos ao final de 2018 com a entrega de
excelentes resultados. Ano esse de grandes
mudanças em nosso país, a exemplo da mudança
de comando político. A retomada do crescimento de
nossa economia teve início e a inflação foi uma das
mais baixas da história.
Nossa cooperativa finalizou o processo de migração
para o Sistema Sicredi em julho 2018, e passamos a
oferecer aos nossos associados um maior portfólio
de produtos e serviços com diversificação de
investimentos e melhor acesso ao crédito.
Mantivemos o aperfeiçoamento de nossa gestão,
através de cursos de capacitação e treinamentos,
bem como diversas ações de marketing.

continuará sendo um importante foco da nossa
gestão para 2019.
Neste novo ano, realizaremos a expansão de nossa
cooperativa, através da construção de uma nova
agência, em terreno já adquirido, em área nobre da
cidade de Petrolina. No estado da Bahia, iniciamos
estudos para implantação de uma agência na cidade
de Senhor do Bonfim.
Queremos agradecer, primeiramente, a Deus e
também a confiança dos nossos associados para
seguirmos mais um ano vencendo os desafios e
conquistando resultados.

Lançamos a plataforma de conta digital, Woop
Sicredi, e realizamos uma reforma no segundo
andar com a instalação de um elevador para melhor
atendimento aos associados Pessoa Jurídica.
Esse ano, atingimos uma importante meta que
foi superar a marca dos R$ 100 milhões em Ativos
Totais.

Benedyto Sávio de Lima e Silva
Diretor-Presidente

No mês de Outubro, em Brasília, o projeto Camerata
Sicredi Vale do São Francisco, conquistou o 2.º
lugar no Brasil, obtendo o prêmio SomosCoop
2018. Esta ação foi realizada em parceria com a
Funase Petrolina e consiste na ressocialização de
menores socioeducandos, por meio da música, e já
beneficiou mais de 100 adolescentes em dois anos
de atividade.

Edson de Lima Cavalcanti Ramos
Diretor Administrativo

No total, este projeto social disputou com outros
437 projetos de 267 cooperativas de todo o
país. O compromisso com a responsabilidade
socioambiental das regiões onde atuamos

Gabriel Alves de Oliveira Junior
Diretor Financeiro
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Nossa
cooperativa
A Sicredi Vale do São Francisco
Iniciamos as nossas atividades em 12 de
fevereiro de 2001, fundada por 22 sócios,
médicos residentes de Petrolina-PE. Desde
então, atuamos de forma diferenciada junto
aos nossos associados, buscando entender
e assim atender as suas necessidades, de
produtos e serviços financeiros.
A Sicredi Vale do São Francisco cresceu
rapidamente, superou momentos críticos
da economia nacional e internacional,
obteve destaques entre as cooperativas da
Central Sicredi N/NE e realizou parcerias
para proporcionar maior comodidade aos
associados. Em 2007 passou da classificação
de pequeno para médio porte na Central
Sicredi N/NE.

Em 2018, ano de muitas conquistas, nossa
cooperativa teve um crescimento de 20,02%,
inauguramos novas instalações na sede da
nossa cooperativa, lançamos a nossa conta
digital Woop Sicredi, alcançamos a meta de
100 milhões em ativos totais, realizamos
a migração sistêmica para o Sicredi e
hoje contamos com mais de 300 soluções
financeiras para os nossos associados.
Também disponibilizamos caixa eletrônico ATM para facilitar as transações financeiras
dos nossos associados.

Presença
da Sicredi
Vale do São Francisco

03
AGÊNCIAS

Em 02 cidades
de 02 estados.

PE

BA

Em 2009, o Banco Central autorizou nossa
cooperativa a atuar como Livre Admissão,
possibilitando a associação de pessoas
independentes de suas áreas de atuação.

PERNAMBUCO
Petrolina, Afrânio, Lagoa Grande e Santa
Maria da Boa Vista.
BAHIA
Juazeiro, Curaçá, Jaguarari, Senhor do Bonfim.
6
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Presença do Sicredi
no Brasil

O Sicredi

1

1.600 agências

Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o fortalecimento financeiro
e a qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600
agências, e disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços financeiros1.

22 estados e no Distrito Federal

RR

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

87% dos municípios

onde estamos presentes têm
menos de 100 mil habitantes

AP

1

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

AM

MA

PA

CE

RN
PB

PI
AC

RO

AL

TO

SE

BA

MT

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

PE

DF
GO

Missão

MG

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

Visão

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

MS

ES
SP

Somos a única
instituição financeira

RJ

PR

em 203 cidades do país

SC
RS

Estados com
agências do Sicredi
Estados com projeto de
expansão em andamento

Valores

• Preservação irrestrita da natureza
• Preservação da instituição como sistema
cooperativa do negócio
• Respeito às normas oficiais e internas
• Respeito à individualidade do associado
• Eficácia e transparência na gestão
• Valorização e desenvolvimento das pessoas

1

Dados de julho de 2018.
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Nossos
Números*

Mais de

04 milhões
de associados

Estrutura de apoio
à Sicredi Vale do São Francisco PE/BA
A Cooperativa Sicredi Vale do São Francisco PE/BA é filiada ao Sicredi, pioneiro e referência nacional e internacional pela organização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única. Trata-se de um modelo

1.618 pontos

Presença em

22 estados

completo, no qual uma estrutura apoia a outra, exercendo funções específicas e complementares.

de atendimento

24,1 mil

5

colaboradores em
1.238 cidades

centrais
Mais de

300 soluções
financeiras
Solidez
Financeira

R$ 87,3 bilhões

R$ 14 bilhões

de ativos

R$ 55,9 bilhões
de saldo em carteira
de crédito

em patrimônio líquido

R$ 55,9 bilhões
em depósitos totais

Resultado de

R$ 1,5 bilhão

As Centrais são as controladoras da SicrediPar.

•
•
•

A

SicrediPar

é a holding que controla o Banco

Difundem o cooperativismo de crédito.

Cooperativo Sicredi e coordena as decisões estratégi-

Coordenam e supervisionam a atuação das co-

cas do Sistema;

operativas filiadas.
Dão suporte às atividades de desenvolvimento
e expansão das cooperativas.

A

Confederação é o centro de serviços com-

partilhados entre as empresas e as entidades que integram o Sicredi;

*Fonte: Perfil Institucional - julho de 2018

10

11

Sicredi Vale do São Francisco

Relatório Anual 2018

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.

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.

• 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

12
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Prêmios do Sicredi
em 2018
Conquistamos uma série de prêmios e reconhecimentos nacionais ao longo do ano:
Top 5 do BC:
segundo lugar entre as instituições Top 5 de 2017 no
ranking sobre inflação, tanto nas categorias Atacado
(IGP) quanto na de Consumidor (IPCA). O levantamento
é promovido pelo Banco Central, com as projeções
econômicas mensais mais consistentes ao longo do ano
anterior e tem participação de mais de 100 organizações.

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

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

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

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

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

Prêmio SomosCoop:
É realizado pelo Sistema OCB, como forma de reconhecimento
público das boas práticas das cooperativas. A Sicredi Vale
do São Francisco conquistou o 2.º lugar, na modalidade
Cooperativa Cidadã, com o Projeto Camerata Sicredi Vale do
São Francisco.

Finanças Mais 2018:
pela segunda vez consecutiva, o Banco Cooperativo Sicredi foi ranqueado pelo anuário Estadão
Finanças Mais Broadcast+, na categoria Bancos – Financiamento. O ranking é publicado pelo
jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin
Rating, e apresenta uma radiografia das instituições líderes do setor financeiro no País.
14
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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.

Gestão participativa
da cooperativa

16

Antonio Vinicius Ramalho Leite
Arlindo Sergio da Silva
Benedyto Savio de Lima e Silva
Edvaldo Lopes da Silva
Marco Antonio de Oliveira Gomes
Marcos Vieira del Nero
Silvio Romero Goncalves e Silva
Suplentes:
Francisco Aires da Cruz
João Humberto da Fonseca

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 indicada pelo
conselho de administração e os membros
dela também são eleitos pelos associados.
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.

Conselho de administração
da cooperativa

Conselho fiscal da cooperativa



2

Avelar Cesar Amador
Eduardo Ulisses Falcão Ferraz
Marcia Rosana Moreira Melo
Suplentes:
Luciano Rodrigues Pereira
Sidney Pereira Pinto Lemos
Valeria de Albuquerque Paes

seleciona
3

Diretoria
Benedyto Sávio de Lima e Silva
Diretor-Presidente
Associados

Edson de Lima Cavalcanti Ramos
Diretor Administrativo

1

Gabriel Alves de Oliveira Junior
Diretor Financeiro

elegem

17

Sicredi Vale do São Francisco

Relatório Anual 2018

Relacionamento
próximo
Procuramos estar presentes na vida do
associado, conhecendo a fundo seus objetivos
pessoais e profissionais e compreendendo
as suas necessidades. É dessa forma que
contribuímos cada vez mais com seu
crescimento, colaborando financeiramente
com seus projetos e promovendo a melhoria
da sua qualidade de vida.
Na Sicredi Vale do São Francisco PE/BA, em
2018, foram disponibilizados os seguintes
treinamentos:

Para atender os vários perfis de associados,
os colaboradores estão sendo treinados com
o objetivo de compreender com clareza as

• Dale Carnegie;
• CPA 10;
• Turbinada do Conhecimento com a
apresentação de diversos nomes do coaching,
do empreendedorismo, entre eles o destaque
para o Rick Chester ensina, nas redes sociais,
como sustentar a casa vendendo água;
• Palestra com Bernadino, técnico da seleção
de vôlei, sobre liderança;
• PDGC;
• Palestra com Bráulio Bessa;
• Entre outros, além de capacitações online
através da Plataforma Sicredi Aprende.

Perfil dos colaboradores
da Sicredi Vale do São Francisco

4%

42

Colaboradores

18

Homens

Mulheres

43%

57%

19%

Até 30 anos

40 a 50 anos

30 a 40 anos

Mais de 50 anos

Faixa
etária

34%

necessidades de cada pessoa que vai até as
agências do Sicredi em busca de soluções
financeiras.

Treinamento Migração

Treinamento Migração

Palestra de Segurança

Treinamento Woop Sicredi

Pesquisa de Clima

Treinamento Jogo Sicredi

Treinamento Liderança - Lisboa Portugal

Imersão a madrinha - Sicredi Vale do Piquiri

Imersão a madrinha - Sicredi Vale do Piquiri

43%

Treinamento de caixas - Recife/PE

Conferência Woccu 2018 - Cingapura
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Apoio ao
associado
Para sua empresa

Produtos
e serviços

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.

Canais

• Antecipação de recebíveis
•

de cartões
•

• Câmbio
•

• Cartões

Para você
•

Cartão de crédito e débito

•

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.

•
•
•
•

Câmbio

Certificação digital
Conta corrente

Crédito rural
Crédito investimento

BNDES
•
•
•
•
•

Consórcios
Financiamentos

Derivados
Investimentos

Pagamentos e
recebimentos

•

Seguros

•

• Certificação digital
• Cobrança

•

Agente credenciado
Aplicativo

Caixa eletrônico
Internet banking

Serviços por telefone

• Conta corrente
• Consórcios
• Credenciamento
• Crédito
• Derivativos
• Domicílio bancário
• Investimentos
• Pagamento a
fornecedores
• Pagamentos e
recebimentos
• Seguros
• Cartão BNDES
• Custódia de cheques
• Folha de pagamento

20
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Segurança
financeira

Soluções oferecidas
em 2018

O Sicredi oferece uma rede de apoio na
qual as cooperativas atuam de forma
integrada e dão suporte umas às outras. Ao
fazer parte dessa rede, nossos associados
contam com uma série de instrumentos que
garantem segurança e confiabilidade a seus
investimentos.
O Sicredi Fundos Garantidores, por
exemplo, é um fundo constituído pelas
contribuições das cooperativas do Sicredi,
ressarcimentos e recuperação de ativos.
Tem a função de garantir o cumprimento
das obrigações financeiras e apoiar ações de
desenvolvimento das cooperativas.
Também contamos com a garantia do Fundo
Garantidor do Cooperativismo de Crédito
(FGCoop) – www.fgcoop.coop.br –, que foi
criado com o objetivo de cumprir com o
mesmo papel que o FGC desempenha para
os bancos comerciais, garantindo depósitos
e viabilizando a assistência financeira a
instituições com eventuais dificuldades de
liquidez. Ele oferece garantia aos depósitos
das pessoas físicas e jurídicas integrantes do
quadro social de suas cooperativas em até R$
250 mil por associado.

22

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

Ao longo de 2018, apoiamos os nossos
associados com uma série de soluções
financeiras. O principal destaque da
cooperativa foi:

Ampliação PJ
investimento para oferecer aos nossos
associados uma estrutura mais confortável,

ampla e aconchegante para gerar bons
negócios.
Esta é uma iniciativa da expansão da nossa
cooperativa.
Em breve, iniciaremos as obras da nossa
nova agência em Senhor do Bonfim-BA.

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Pooŕ s: AAA

23
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Como fazemos
a diferença
Dra. Anamena Leal | Médica

Sou associada da Sicredi Vale do São Francisco há 18 anos, o relacionamento com a cooperativa
é personalizado, sempre tratando o associado com atenção e cuidado. Meu sentimento é de
satisfação, há transparência e acessibilidade aos gestores, isso proporciona muita segurança.
Diferente de uma instituição financeira convencional, você é dono e participa dos resultados,
desta forma, crescemos junto.

Relatório Anual 2018

Desenvolvimento
da comunidade
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.

Ken Matsumoto | Presidente Cooperativa Agrícola Nova Aliança - COANA
O momento é de cooperação! Seja na família, no trabalho ou na sociedade, a cooperação
sempre foi a maneira mais eficiente de vencer os desafios. Os dias atuais nos exigem soluções
cada vez mais inovadoras para enfrentar um ambiente em constante mudanças. Ideias antigas
já não são suficientes para garantir o sucesso. Neste sentido a cooperação é fundamental para
todos. O velho ditado: “duas cabeças pensam mais que uma” parece mais atual do que nunca.
As cooperativas do Vale do São Francisco, tem conseguido, através da cooperação, avançar
em seus ramos. O Sicredi é um excelente exemplo disso. Ele traz uma maneira nova de prestar

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.

serviços financeiros aos seus associados através da cooperação de todos.”

6

Joaquim de Castro Filho - Presidente do SINDILOJAS
Vejo o cooperativismo em geral, e particularmente o cooperativismo de crédito, como um
importante instrumento no fortalecimento e no desenvolvimento dos setores econômicos
onde ele estar inserido. Aqui em Petrolina, por exemplo, o Sicredi tem contribuído neste
sentido e num ambiente de grandes possibilidades de crescimento, haja vista, ainda ser uma
atividade nova na região, mas, que vem se consolidando e penetrando em vários segmentos
da economia do município. Como Presidente do SINDILOJAS, que representa as empresas
comerciais do município, considero ser de importância fundamental, a inserção deste
setor econômico no cooperativismo. Pois, tudo que é oferecido e existe no setor financeiro
convencional está presente também nas cooperativas de crédito, porém, em condições bem
mais favoráveis, resultando em ganhos para os associados e, por consequência, o aumento do
poder competitivo no mercado.

Paulo Bories | Empresário
O Sicredi, no último exercício, contribuiu decisivamente para nosso crescimento, com o
aporte de recursos num custo viável. Dessa forma, pudemos alavancar nossos negócios com
segurança, sabedores que teríamos uma instituição nos dando apoio quando precisássemos.
Interessante é que ainda recebemos parte dos resultados pelo superávit. É um grande
diferencial, estar próximo aos diretores, ou seja, todas as decisões são tomadas com
celeridade.
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O associado
poupador A investe
seus recursos na
cooperativa.

A permanência
dos recursos na
região, impacta
positivamente
a comunidade
com maior oferta
de empregos,
produtos locais e
geração de renda.

1

Ciclo
Virtuoso
5

O Sicredi torna a vida
financeira dos associados mais
cooperativa. Quem poupa ajuda
a financiar o crédito de quem
precisa, desenvolvendo
a comunidade.

4

Os associados A e B incrementam
sua renda por operar com taxas
justas e distribuição de resultados
da cooperativa.

2

A cooperativa
destina os
recursos para
crédito na
mesma região.

3

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.
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Apoio
à comunidade

Parcerias com
Instituições
Filantrópicas

FATES

Educação
Financeira

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:

Com intuito de disseminar boas práticas
financeiras e o cooperativismo, Edna Burgos,
gerente geral da Sicredi Vale do São Francisco,
realizou diversas palestras para servidores
do Estado e Federal, apresentando tendências
do mercado financeiro, e seus respectivos
desdobramentos aplicados à realidade de
cada público:

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.
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• Procedimentos básicos para organizar a vida
financeira;
• Como estabelecer metas para alcançar
sonhos;
• Como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.
Sempre incentivando o servidor a aspirar
novas formas para gerir a sua vida financeira,
e a importância de ter uma instituição
financeira cooperativa ao seu lado.

Somos comprometidos com a transformação
da sociedade local por meio da força coletiva,
desta forma atuamos em parceria com a Apae,
Apami, e realizamos a adoção de cartinhas de
uma instituição de ensino de um bairro carente
no Vale do São Francisco (Natal+Solidário).

Parcerias com
Instituições de Ensino
Seguindo os princípios do cooperativismo,
estamos desenvolvendo o Projeto
Sicredi Jovem, em parcerias com as
Instituições Educacionais do ensino
médio e superior, situadas nas cidades
de Petrolina/PE e Juazeiro/BA.
O nosso objetivo é difundir a cultura
cooperativista, o empreendedorismo e
orientar os jovens, para que possam lidar de
forma consciente com a responsabilidade do
uso e administração do dinheiro, por meio
de diversas ações educacionais gratuitas.

Dia C
Dia de Cooperar
O dia C é um projeto de responsabilidade
social que tem como objetivo colocar
em prática os valores e os princípios do
cooperativismo. A Sicredi Vale do São
Francisco, Instituição Financeira Cooperativa
com mais de 4.773 associados, desenvolveu

em 2016, em parceria com proeminente
juíz da Vara da Infância, o Projeto Camerata
Sicredi Vale do São Francisco.
O projeto surgiu da percepção de nossos
dirigentes de que muito pouco é feito para
controlar problemas de criminalidade e parte
dessa incidência está relacionada à educação.
A música requer educação e proporciona essa
estabilidade para crianças que estão sendo
assistidos pela Funase de Petrolina.
E, para quebrar algumas barreiras, a
proposta para o nosso Dia C 2018, foi levar os
voluntários, compostos por colaboradores,
associados e comunidade local, para uma
oficina de música desenvolvida na Funase
Case Petrolina.
A ideia foi unir os instrumentos da música
erudita e percussão presente no Maracatu,
através de uma nova roupagem. Wagner
Miranda, integrante do grupo Matingueiros,
que ministra as aulas aos meninos do Projeto
Camerata Sicredi Vale do São Francisco,
apresentou aos voluntários a história e o
valor cultural atrelado aos instrumentos
do Maracatu e da música erudita,
proporcionando uma visão ampla, da história
dos instrumentos e da raiz cultural de nosso
país.
Por meio do Projeto Camerata Sicredi Vale do
São Francisco, a nossa cooperativa ganhou
o prêmio SomosCoop, de representação
nacional, na modalidade Cooperativa Cidadã.
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Resultado
da cooperativa
Ao longo de 2018, nossa gestão cooperativa e responsável se refletiu em nossos
resultados financeiros e operacionais.
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Associados (milhares)

Crédito total (milhões de R$)
4.373

3.660

49.043

3.042

2016

2017

61.948

2018

Depósitos Totais (milhões de R$)

2016

52.696

2017

Ativo Total (milhões de R$)
106.700

70.739
88.900

56.672
46.024

2016

2018

73.757

2017

2018

Capital Social (milhões de R$)

2016

2017

2018

Resultado Bruto (milhões de R$)
26.225

24.080

4.615
3.938

21.015

2016
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2017

2018

2016

3.792

2017

2018
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Demonstrações
financeiras

| Demonstrações de Sobras ou Perdas (Em milhares de Reais)

| Balanços Patrimoniais (Em milhares de Reais)
ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras
TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
Carteira Própria
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos
a Liquidar
Centralização Financeira Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão para Operações
de Crédito de Liquidação
Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão para Operações
de Crédito 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

Nota

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

(NOTA 04)

72.454
1.451
77.326

62.753
1.989
56.850

(NOTA 04)

-

60

41.536

60
32.472

1

-

(NOTA 04)

41.535

32.472

(NOTA 06)

25.380
27.817

25.682
28.188

(2.437)

(2.506)

3.498
248

1.962
441

3.279

1.536

(NOTA 06)

(29)

(15)

(NOTA 09)

589
1.279
(691)
1
34.246
29.818
32.786

588
1.279
(691)
26.147
22.328
24.508

(2.968)

(2.180)

3.245
3.245
1.179
744
1.577
(1.142)
4
460
(456)

2.816
2.816
995
715
1.230
(950)
8
460
(452)

106.700

88.900

(NOTA 06
e 07)

(NOTA 06)

(NOTA 09)
(NOTA 10)

(NOTA 10)

Descrição das contas

PASSIVO
Circulante
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
De Domiciliados no País
(Capital a Realizar)
RESERVAS DE SOBRAS
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS
Resultado de Exercícios
Anteriores
Resultado do Exercício

TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota
(NOTA 11)

(NOTA 12)

(NOTA 11)
(NOTA 14)

31/12/2017
31/12/2018 (Reapresentado)
40.401
35.504
21.376
14.128

35.517
32.025
15.268
16.757

84

634

84

634

4.813

2.858

29

19

441
374
3.969

436
461
1.942

35.235
35.235
31.064
26.225
39.820
(13.595)
2.332

24.647
24.647
28.736
24.080
32.362
(8.282)
1.954

2.507

2.702

884

858

1.623

1.844

106.700

88.900

INGRESSOS E RECEITAS DA
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
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
(Nota 17)
Dispêndios e Despesas Tributárias
Resultado de Participações em
Coligadas e Controladas
Outros Ingressos e Receitas
Operacionais (Nota 18)
Outros Dispêndios e Despesas
Operacionais (Nota 19)
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
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS
DESTINAÇÕES
REVERSÃO DE OUTRAS RESERVAS
DESTINAÇÕES
Juros sobre o Capital Próprio
Fates - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO

01/07/2018 a 31/12/2018
01/01/2017 a 31/12/2017
01/01/2018 a 31/12/2018
(Não auditado)
(Reapresentado)
Ato
Ato Não
Ato
Ato Não
Ato
Ato Não
Total
Total
Total
Cooperativo Cooperativo
Cooperativo Cooperativo
Cooperativo Cooperativo
8.570

26 8.596

15.072

26 15.098

12.749

- 12.749

8.570

26

8.596

15.072

26 15.098

12.749

- 12.749

(3.061)

(2) (3.063)

(5.917)

(2) (5.919)

(4.826)

- (4.826)

(1.333)

(2) (1.335)

(2.608)

(2) (2.610)

(3.125)

- (3.125)

(1.728)

- (1.728)

(3.309)

- (3.309)

(1.701)

- (1.701)

5.509
(3.582)
368

24

5.533

9.155

87 (3.495)

(5.300)

264

632

784

392
(2.273)

392
(62) (2.335)

(1.532)

(95) (1.627)

24

9.179

7.923

(81) (5.381)

(2.244)

479

7.923

(272) (2.516)

1.263

-

871
(4.447)

871
(97) (4.544)

1.635
(3.509)

- 1.635
(45) (3.554)

(2.654)

(340) (2.994)

(1.907)

(258) (2.165)

217

217

(28)

(14)

(42)

(62)

(25)

(87)

(58)

(1)

(59)

-

-

-

1

5

6

-

-

-

1.625

11 1.636

3.434

15 3.449

3.659

30 3.689

(2.134)

(17) (2.151)

(3.227)

(118) (3.345)

(2.064)

(215) (2.279)

1.927
7

111
-

2.038
7

3.855
8

(57)
-

3.798
8

5.679
-

(272)
(691)

1.934

111 2.045

3.863

(57) 3.806

5.679

(963) 4.716

5.407
(691)

-

(14)

(14)

-

(14)

(14)

-

-

-

-

(6)
(8)

(6)
(8)

-

(6)
(8)

(6)
(8)

-

-

-

97 2.031

3.863

(71) 3.792

5.679

1.934
1.934
-

-

-

(71)

97 2.031
-

-

71

(963) 4.716

-

(100)

3.792

- 3.792

5.579

(964) 4.615

25
(2.194)
(1.594)
(334)
(266)
1.623

25
- (2.194)
- (1.594)
- (334)
- (266)
- 1.623

(2.771)
(2.156)
(369)
(246)
2.808

- (2.771)
- (2.156)
- (369)
- (246)
(964) 1.844

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras e estão disponíveis em

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras e estão disponíveis em

sicredi.com.br/valedosaofrancisco/relatorios.

sicredi.com.br/valedosaofrancisco/relatorios.
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| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais)

| Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de Reais)

Saldos no início do período em 01/01/2017
Destinação resultado exercício anterior
Distribuição de sobras para associados
Fundo de Marketing
Outras destinações
Capital de associados
Aumento de capital
Baixas de capital
Utilização da Reserva
Resultado do período
Destinações
Destinação FATES - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
Juros sobre o Capital Próprio
Saldos no fim do período em 31/12/2017
Mutações do Período
Saldos no início do período em 01/01/2018
Destinação resultado exercício anterior
Distribuição de sobras para associados
Outras destinações
Capital de associados
Aumento de capital
Baixas de capital
Reversões de reservas
Resultado do período
Destinações
Destinação FATES - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
Juros sobre o Capital Próprio
Saldos no fim do período em 31/12/2018
Mutações do Período
Saldos no início do período em 01/07/2018
(Não auditado)
Capital de associados
Aumento de capital
Baixas de capital
Reversões de reservas
Resultado do período
Destinações
Destinação FATES - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
Juros sobre o Capital Próprio
Saldos no fim do período em 31/12/2018
Mutações do Período

Capital
Social
21.015

Reserva de
Reserva Legal
Capital
1.506
185

Outras
Reservas

19

Sobras ou Perdas
Acumuladas
1.885

Total
24.610

-

-

31
72

-

(924)
(31)
(72)

(924)
-

5.627
(2.562)
-

-

(104)
-

(1)
-

4.615

5.627
(2.562)
(105)
4.615

24.080
3.065
24.080

246
1.752
246
1.752

184
(1)
184

18
(1)
18

(369)
(246)
(2.156)
2.702
817
2.702

(369)
(2.156)
28.736
4.126
28.736

-

-

130

55

(1.633)
(185)

(1.633)
-

7.769
(6.972)
-

-

(314)
-

241
-

25
3.792

7.769
(6.972)
(48)
3.792

1.348
26.225
2.145

266
2.018
266

(184)

314
296

(334)
(266)
(1.594)
2.507
(195)

(334)
(246)
31.064
2.328

25.002

1.752

314

25

2.645

29.738

1.522
(1.647)
-

-

(314)
-

289
-

25
2.031

1.522
(1.647)
2.031

1.348
26.225
1.223

266
2.018
266

(314)

314
289

(334)
(266)
(1.594)
2.507
(138)

(334)
(246)
31.064
1.326

RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO
Resultado do semestre/exercício
AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO
(Reversão) Provisão para operações de crédito
Provisão para desvalorização de outros créditos
Depreciação do imobilizado de uso
Amortização do intangível
Baixas do ativo permanente
Provisão para passivos contingentes
Destinações ao FATES
Dividendos SicrediPar
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
(Aumento) Redução em títulos e valores mobiliários
(Aumento) Redução em relações interfinanceiras ativas
(Aumento) em operações de crédito
(Redução) em relações interfinanceiras passivas
(Aumento) Redução em outros créditos
(Aumento) Redução em outros valores e bens
Aumento em depósitos
Aumento (Redução) em relações interdependências
passivas
Absorção de dispêndios pelo FATES
(Redução) Aumento em outras obrigações
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido
Proveniente/(Aplicado)
Aquisição de Investimentos
Aquisição de Imobilizado de Uso
Aplicações no Intangível
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido
Proveniente/(Aplicado)
Integralização de capital
Baixa de capital
Juros ao capital próprio
Distribuição de Sobras
Reversões de reservas
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido
Proveniente/(Aplicado)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa e equivalente de caixa no início do período
Caixa e equivalente de caixa no fim do período (NOTA 04)

01/07/2018 a 31/12/2018
(Não auditado)

01/01/2018 a 31/12/2018

01/01/2017 a 31/12/2017

1.916
2.031
(115)
94
6
86
1
22
12
(334)
(2)
7.543
492
(4.734)
(1.125)
(1.400)
30
12.410

4.587
3.792
795
719
14
195
4
34
163
(334)
5.910
60
(1)
(7.907)
(1.550)
(1)
14.067

3.611
4.615
(1.004)
(1.095)
7
197
5
23
228
(369)
6.490
(60)
(3.653)
1
(587)
10.648

44

(550)

539

(173)
1.999

(377)
2.169

175
(573)

9.459

10.497

10.101

(101)
(179)
-

(429)
(413)
-

(535)
(162)
(3)

(280)

(842)

(700)

1.522
(1.647)
(246)
-

7.769
(6.972)
(246)
(1.633)
(48)

5.627
(2.562)
(2.156)
(924)
(105)

(371)

(1.130)

(120)

8.808

8.525

9.281

34.178
42.986

34.461
42.986

25.180
34.461

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras e estão disponíveis em

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras e estão disponíveis em

sicredi.com.br/valedosaofrancisco/relatorios.

sicredi.com.br/valedosaofrancisco/relatorios.
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Parecer do
Conselho Fiscal

Parecer da
Auditoria

Petrolina / PE, 04 de março de 2019.
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Agência Sede
Rua Presidente Dutra, nº 61
centro, Petrolina-PE
(87) 3038-3796

Agência Juazeiro
Rua Jose Petitinga, nº 05,
Santo Antônio, Juazeiro-BA
(74) 3611-6544

Agência Petrolina
Rua do Coliseu, nº123,
centro Petrolina-PE
(87) 3862-2976

SAC 0800 724 7220. Deﬁcientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519

