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Caros cooperados,

Sabíamos que o ano de 2017 não seria fácil. A crise econômica que ainda assola nosso país nos 

impôs desafios imensos para retomar o crescimento das operações de crédito, baixarmos a taxa 

de inadimplência, otimizarmos as despesas administrativas e mantermos a qualidade do atendi-

mento.  

Trabalhamos arduamente! Tomamos medidas duras, mas necessárias. Contratamos pessoas, demi-

timos outras, revimos processos, estabelecemos prioridades e treinamos colaboradores. Não tenho 

medo de afirmar que hoje temos uma cooperativa mais sustentável do que no início de 2017, fruto do 

trabalho e do empenho de todos os colaboradores, capitaneada pela Diretoria Executiva. 

Coroamos esse trabalho remunerando  os depósitos na conta capital com mais de 9 milhões de reais 

e disponibilizando  para assembleia sobras de 7 milhões duzentos e oitenta e três mil reais, que repre-

senta um aumento de 21,34 % em relação as sobras de 2016.

É chegado o momento de apresentarmos o resultado financeiro e social do ano de 2017, consubstanciado 

no documento intitulado  “Relatório de Gestão de 2017” que ora vos apresento. Nele, vocês terão a opor-

tunidade de analisar com detalhes as ações desenvolvidas e os resultados alcançados.

 Aproveitem a oportunidade para  fazer críticas e propor melhorias. Temos consciência que há muito a me-

lhorar, que a crise ainda não passou e que a concorrência é forte; mas juntos somos mais.

 Boa leitura.

Dr. Glauco Kleming

Presidente do Conselho de Administração 
Sicredi Ceará Centro Norte

Mensagem 
do presidente
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O nosso mundo está cada vez mais conectado, e as pessoas estão des-

cobrindo o poder de transformação do trabalho colaborativo. Na região 

do Ceará a nossa cooperativa mostra como isso é possível e fortalecedor, 

desde 1993. Somos mais de 11 mil associados,  150 colaboradores e temos 

abrangência em 107 municípios, promovendo transformações na vida dos 

associados e de suas comunidades. 

Nossa cooperativa foi constituída em 1993 a partir de um movimento na-

cional dentro das Unimeds para a criação de uma Cooperativa de Crédito. 

Iniciamos nossas atividades dentro da sede da Unimed Fortaleza e a rela-

ção com a cooperativa se estende até os dias atuais. Durante Assembleia 

realizada na presença de 30 médicos cooperados foi eleito nosso primeiro 

Diretor Presidente, o Dr. Francisco Ary Vieira Sobral

Em 2012 incorporamos a Unicred Vale do Jaguaribe, ampliando nosso qua-

dro social, anteriormente composto somente por médicos e outros profis-

sionais da saúde, para micro e pequenos empresários e micro empreen-

dedores. No ano seguinte, em 2013, foi o momento de incorporar a Unicred 

Sobral, que já contava com quase 20 anos de história. Atualmente, a Sicredi 

Ceará Centro Norte também conta com a presença dos Servidores Públicos 

municipais, estaduais e federais em seu quadro admissional.

Sicredi hoje

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

A Sicredi Ceará Centro Norte 

em 2017

180 milhões em crédito

150 colaboradores

619 milhões de ativos

Resultado de 18 milhões
Prêmio GPTW 5 anos

consecutivos

11mil associados

Nossa
cooperativa

Presença do Sicredi no Brasil

Cooperativa 
Sicredi Ceará
Centro Norte
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Estrutura de apoio 
à Cooperativa Sicredi Ceará Centro Norte

As Centrais são as controladoras da SicrediPar.

Difundem o cooperativismo de crédito.

Coordenam e supervisionam a atuação das

cooperativas filiadas.

Dão suporte às atividades de desenvolvi-

mento e expansão das cooperativas.

Missão
Como sistema cooperativo, valorizar o relaciona-

mento, 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 fi-

nanceira cooperativa, comprometida com o desen-

volvimento econômico e social dos associados e das 

comunidades, com crescimento sustentável das coope-

rativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

Valores
Preservação irrestrita da natureza cooperativa do 

negócio

Respeito à individualidade do associado

Valorização e desenvolvimento das pessoas

Preservação da instituição como sistema

Respeito às normas oficiais e internas

Eficácia e transparência na gestão

Nossa cooperativa

A Cooperativa Sicredi Ceará Centro Norte 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 completo, 

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

Veja como o Sicredi está organizado:

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;

A Sicredi Fundos Garantidores é 

constituída por reservas formadas por contri-

buições mensais ordinárias das cooperativas, 

ressarcimentos e recuperação de ativos.

A Fundação promove, por meio da educa-

ção e de atividades culturais, a cooperação, 

a cidadania, a sustentabilidade e a forma-

ção dos associados. 

O Banco Cooperativo é o ins-

trumento de acesso das cooperativas de 

crédito ao mercado financeiro e progra-

mas especiais de financiamento.

Controla uma Corretora de Seguros, a 

Sicredi Cartões, uma Administradora 

de Consórcios e uma Administradora 

de Bens. Tem como parceiros estra-

tégicos o Rabobank e a IFC.
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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 associado é o dono do negócio e participa das decisões da sua cooperativa por 

meio das assembleias, realizadas anualmente. Nossos associados estão organiza-

dos em núcleo e elegem um coordenador de núcleo para representá-los no proces-

so de tomada de decisão da Cooperativa Sicredi Ceará Centro Norte. Também ele-

gem as lideranças que estão à frente das decisões estratégicas do negócio, como 

os membros do Conselho de Administração. 

O Relatório de Sustentabilidade 2016 do Sicredi – capítulo Relacionamento e Coope-

rativismo (página 21) – e o estatuto da cooperativa explicam com mais 

detalhes a governança, a forma como estamos organizados e como 

ocorre o processo de decisão envolvendo todas as cooperativas do Sis-

tema. Saiba mais: 

www.sicredi.com.br/html/conheca-o-sicredi/relatorios 

O dono do
negócio

O Sicredi 

Nossa cooperativa

* 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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Nossa cooperativa

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-

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.
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GPTW
Melhores Empresas para Trabalhar no 
Ceará

Reconhecendo e acreditando na importância do co-

laborador na conquista de bons resultados, nossa 

cooperativa adota diversos programas de qualidade 

de vida e capacitação como: plano de saúde, odonto-

lógico, seguro de vida, participação nos lucros, ajuda 

de custo em cursos de Graduação ou Pós-Graduação, 

plano de cargos e carreiras, treinamentos periódicos, 

massoterapia, futebol dos colaboradores, corrida de 

rua e academia.

Nossa cooperativa

Prêmios e 
reconhecimentos
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Treinamentos

Capacitação dos colaboradores

Em 2017 foram realizados 28 treinamentos, onde 294 

colaboradores foram treinados. Dentre os cursos 

ofertados estão os de Matemática Financeira, A Arte 

de falar em Público, Auditoria e Controle para Conse-

lho Fiscal, dentre outros.



Com a palavra,
o coordenador de núcleo

Conheça nossos conselheiros

Por se tratar de uma cooperativa de crédito e fazer parte da mesma, entendi que se-

ria necessário conhecer nossa cooperativa melhor e ao mesmo tempo, ter uma visão 

mais abrangente sobre cooperativismo e finanças. Nós profissionais da saúde, não 

temos vivência de cooperativas de crédito e sendo assim, posso entender melhor 

a nossa cooperativa de crédito e ao mesmo tempo orientar os novos cooperados, 

sendo também, uma instituição de ensino para as novas gerações.Acredito que 

esse modelo de gestão é indispensável para o nosso país,ajudando no desenvolvi-

mento nacional e pessoal. 

“Esse modelo de gestão é 
indispensável para nosso 
País.”

Ney Macedo
Coordenador de Núcleo da Cooperativa Sicredi Ceará Centro Norte

Conselho de Administração

Dr. Jaime Alencar, Dr. Joel Isidoro, Dra. Eveline Monteiro, Dra. Selene Caracas, Dr. Ney Lemos, Dr. Glauco 
Kleming, Dr. Francisco Mesquita, Dr. Walmir Pontes, Dr. Severino Queiroz Neto, Dr. César Juaçaba, Dr. Na-
zareno Sampaio e Dr. João Petrola Junior. 

Dr. Nazareno Sampaio

Nossa cooperativa

Dr. Glauco Kleming
Presidente do Conselho de Administração

Diretoria Executiva

Dr. Hegel Nóbrega, Dr. Marcos Aragão de Macedo, Dr. Walter Frota, Dr. Lindenor Andrade e Dr. Luiz d’Ascenção de 
Aquino Jr.

Vice-Presidente do Conselho  de Administração
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Tão importante quanto ler o relatório de gestão é partici-

par da pré-assembleia da sua Agência para ouvir, anali-

sar e contribuir com ideias as quais você julga poder me-

lhorar sua cooperativa. 

Lembre-se de que durante a Assembleia Geral Ordinária 

será eleito o novo Conselho Fiscal da cooperativa, serão 

apresentados uma síntese do trabalho do Conselho de 

Administração e da Diretoria Executiva durante o ano de 

2017, bem como a demonstração dos resultados finan-

ceiros e contábeis, dos pareceres do Conselho Fiscal e da 

Auditoria Independente. 

A seguir os cooperados decidirão pela destinação das 

sobras do exercício e definirão o valores dos pró-labores 

do Presidente do Conselho de Administração e Diretoria 

Executiva; além do valor da cédula de presença das reu-

niões dos conselheiros.

Após a AGO, haverá uma Assembleia Geral Extraordiná-

ria onde serão discutidas mudanças estatutárias, polí-

ticas estratégicas e a criação do fundo de equalização 

financeira.

Veja quantos assuntos importantes serão discutidos ! 

Lembre-se, as decisões tomadas em assembleia obriga 

a todos os cooperados acatá-las, mesmo aqueles que 

faltaram a assembleia.

Conto com a presença proativa de todos.

Glauco Kleming

Presidente do Conselho de Administração

Principais destaques
das Assembleias 2017

Nossa cooperativa
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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.

O atendimento aos associados de forma efetiva fortalece o co-

operativismo. O trabalho conjunto com cooperativas locais, 

regionais, nacionais e internacionais evidencia um dos princí-

pios fundamentais do cooperativismo, a Intercooperação.  A 

cooperação entre cooperativas é uma ferramenta essencial 

para auxiliar as cooperativas no acesso e manutenção de 

mercado.  

A Sicredi Ceará Centro Norte, ressaltan-

dodo princípio da Intercooperação, ofer-

ta aos seus associados, que tem produção 

de cooperativas que são depositadas na Sicredi, 

uma linha de crédito especial, com taxas de juros justas e di-

ferenciadas. A aderência a este produto pelos associados é 

muito grande e tem uma baixíssima inadimplência. 

Oferecemos taxas especiais para aplicação de recursos finan-

ceiros, remuneramos em 100% do CDI o capital social dos nos-

sos associados. Financiamos projetos de criação e expansão de 

clínicas e hospitais como também equipamentos para o exercício 

da profissão.

 Apoiamos eventos sociais e educacionais de cooperativas e asso-

ciações, estando presentes, colaborando com materiais de infraes-

trutura e também com ajuda financeira. 

Procuramos utilizar serviços e contratar funcionários terceirizados 

de entidades cooperativas. 

Desta forma fomentamos o cooperativismo e o desenvolvimento eco-

nômico e social de nossos associados e da sociedade.

A Cooperativa Sicredi Ceará Centro Norte é de cada um dos seus asso-

ciados 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 prosperidade da nossa comu-

nidade, organizamos nossas ações com foco em três temas que, para nós, 

são muito importantes: relacionamento e cooperativismo; soluções res-

ponsáveis; e desenvolvimento local.

Como geramos
desenvolvimento
à comunidade
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Relacionamento
e cooperativismo

Queremos estar a cada dia mais presentes na vida dos 

nossos associados, para conhecer e compreender o 

seu negócio, os seus sonhos e objetivos pessoais e, 

lado a lado, encontrarmos juntos o melhor produto, no 

momento certo. Por isso, relacionamento e cooperati-

vismo são importantes para nós. 

Nossos colaboradores também são associados e iden-

tificam-se com a causa. O Sicredi investe constante-

mente no desenvolvimento do colaborador. Pelo 7º 

ano consecutivo, marcou presença entre as “Melho-

res Empresas para Trabalhar”.  Em 2017, também fi-

cou em primeiro lugar na categoria  cooperativas de 

crédito do guia.

Nossos colaboradores ajudam os associados a cres-

cerem. Fazem parte de suas vidas, acompanham seus 

negócios e seus projetos pessoais a partir de um vín-

culo de parceria. Por isso, são capazes de apoiar o as-

sociado com o conhecimento financeiro que constro-

em no Sicredi e contribuir com a sua prosperidade.

E, para dar representatividade ao associado no pro-

cesso de decisão da cooperativa, temos o coordenador 

de núcleo. Eleito pelos próprios associados, é a voz de 

cada dono do negócio nas assembleias. Eles levam às 

Assembleias a decisão do seu núcleo sobre determi-

nado assunto da cooperativa, além de solicitações dos 

próprios associados.

É pelo fortalecimento dessa relação com o associado 

que nós trabalhamos para ser também a sua principal 

instituição financeira. Pois quanto mais presente os 

associados estão no dia a dia da cooperativa, maior é 

o crescimento conjunto da cooperativa, do associado e 

da nossa comunidade. 

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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Para nós, é importante promover a cultura cooperativis-

ta pois, quanto mais o associado conhece sobre o coo-

perativismo, mais a cooperativa estará presente na sua 

vida. No Sicredi, a cultura do cooperativismo é promovida 

pelo Programa Crescer, que tem os seguintes objetivos:

Contribuir para que os associados e os co-

ordenadores de núcleo participem efetiva-

mente da gestão da cooperativa de crédito.

Propiciar o desenvolvimento pessoal para o 

exercício das atividades na cooperativa e na 

sua atividade profissional.

Formar novas lideranças no processo de di-

fusão das sociedades cooperativas.

Propiciar que um maior número de pessoas 

participe da construção de novas formas de 

empreender.

Soluções
responsáveis

Nossa prioridade é a qualidade de vida do associado e 

da nossa comunidade. Também nos preocupamos em 

oferecer os produtos adequados, que entreguem a so-

lução que o associado precisa, com um atendimento 

personalizado. Por isso, oferecemos produtos e servi-

ços financeiros com tarifas e taxas médias mais baixas 

que o mercado, pois existimos para atender e benefi-

ciar o associado, que é o dono do negócio. 

Concedemos crédito avaliando critérios socioambien-

tais, evitando impactos negativos em nossa comunidade 

e promovendo o crescimento sustentável.  

Como parte da cultura cooperativa, nosso modelo de 

gestão é participativo. Valorizamos a transparência e 

o engajamento dos associados na tomada de decisão. 

O Programa Pertencer possibilita que o associado par-

ticipe mais ativamente das decisões da cooperativa. 

Está focado no modelo de gestão participativa, espe-

cificamente na assembleia, momento em que o asso-

ciado participa, sugere e decide na cooperativa. 

A assembleia é o principal canal de escuta aos as-

sociados.  As decisões sobre o futuro da cooperativa 

são tomadas na assembleia. É o momento de dia-

logar e opinar sobre assuntos como prestação de 

contas, além de conhecer o planejamento da coo-

perativa.

Para o Sicredi, a participação e contribuição dos 

associados é fundamental e é por meio do coor-

denador de núcleo, representante dos associa-

dos, que seus reportes são ouvidos e encami-

nhados.

Os programas Crescer e 
Pertencer serão implementados 
na Sicredi Ceará Centro Norte 
quando a migração para o 
Sicredi for concluída.
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Programa Pertencer

Cooperativa Sicredi Ceará Centro Norte Relatório 2017



Para pessoa física 

Para pessoa jurídica

Para o agronegócio

Por praticidade

Cartões de Crédito e Débito

Débito Automático

Internet Banking 

Aplicativo 

Serviços por Telefone

Agente Credenciado

Caixas Eletrônicos

Rede Banco24Horas

Pela tranquilidade

Seguros de Vida

Seguro Residencial

Seguro Auto

Pelos objetivos

Crédito Pessoal

Financiamento de Veículos

Consórcio de Serviços

Consórcio de Veículos

Consórcio de Imóveis

Consórcio Sustentável

Consórcio de Bens Náuticos

Microcrédito

Cheque Especial

Pelo futuro

Poupança

Renda Fixa

Fundos de Investimentos

Previdência Privada

Mais agilidade

Canais de Relacionamento Sicredi

Agências

Caixas Eletrônicos

Agente Credenciado

Internet Banking

Aplicativo

Serviços por Telefone

Organizar o dia a dia

Conta-Corrente

Domicílio Bancário

Cobrança

Pagamentos a Fornecedores

Cartão de Crédito e Débito

Credenciamento

Custódia de Cheques

DDA (Débito Direto Autorizado)

Débito Automático

Folha de Pagamento

Pagamento de Tributos

Crédito Rotativo no IB

Giro Fácil

Desconto Eletrônico

Canais

Agências

Agente Credenciado

Débito Automático

Caixa Eletrônico

Internet Banking

Aplicativo

Serviços por Telefone

Crédito

Custeio

Comercialização

Investimento Agropecuário

Crédito BNDES

Investimentos

Poupança

Renda Fixa

Fundos de Investimento

Consórcios

Caminhões, Tratores e Utilitários

Imóveis

Sustentável

Bens Náuticos

Seguros

Seguros Rurais

Seguros Agrícolas

Seguros de Vida

Seguro Auto

Aumentar a rentabilidade

Câmbio

Renda Fixa

Fundos de Investimento

Poupança

Previdência Privada Empresarial

Proteger o negócio

Seguro Empresarial

Máquinas e Equipamentos

Seguros de Vida

Seguro Auto

Crescimento da empresa

Antecipação de Recebíveis

Cheque Empresarial

Capital de Giro

Veículos

Investimento Empresarial

Máquinas e Equipamentos

Rotativo

Crédito com Garantia de Imóveis

BNDES

Microcrédito

Consórcios
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Produtos e serviços
(disponíveis após a migração para o Sicredi)
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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

Números referente à Sicredi Ceará Centro Norte durante o 

ano de 2017

R$ 137 milhões  concedidos em crédito, 

R$ 17  milhões  em operações de capital de giro.

R$ 10,9 milhões  de crédito para financiamento de veí-

culos.

R$ 972 mil  em operações para aquisição de equipamentos 

profissionais.

R$ 21 milhões concedidos para desconto de cheque

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

R$ 77 milhões em empréstimo pessoal, totalizando, 
14% a mais em relação a 2016  



Gestão democrática, educação, formação e informação e inte-

resse pela comunidade fazem parte dos princípios universais 

do cooperativismo. Por trabalharmos juntos, crescemos em 

conjunto – o associado e a cooperativa –, gerando desenvol-

vimento local. É dessa forma que temos crescido nos últimos 

25 anos.

O diferencial do cooperativismo financeiro para os seus as-

sociados é que com taxas de juros justas para emprésti-

mos e financiamentos, com um bom retorno financeiro de 

aplicações, com tarifas mais baixas, com a remuneração 

do capital social em 100% do CDI, com administração da 

cooperativa de forma austera e com a distribuição das 

sobras do resultado no final do exercício, mantemos os 

recursos dos associados na sua região, alavancando o 

desenvolvimento local. 

Além de tudo isso fizemos um estudo no site do Banco 

Central das médias das taxas de juros de emprésti-

mos, financiamentos e tarifas praticadas pelos ban-

cos e comparamos com as taxas e tarifas pratica-

das pela Sicredi Ceará Centro Norte. Avaliamos a 

movimentação financeira dos nossos associados 

na cooperativa no ano de 2017 e considerando o 

que eles pagariam nos bancos chegamos a uma 

economia de mais de cinquenta milhões de reais 

(R$ 50.795.470,01) só por trabalharmos nossas 

finanças na cooperativa. 

Somando as sobras do resultado do exercício 

que foram de mais de dezoito milhões de reais 

(R$ 18.245.640,75) com o valor que economi-

zamos por pagarmos menos em taxas e

Desenvolvimento
local

tarifas na cooperativa, chegamos ao montante de mais 

de sessenta e nove milhões de reais (R$ 69.041.110,76). 

Isso é o verdadeiro diferencial competitivo cooperativo, 

contribuindo efetivamente para desenvolvimento econô-

mico, financeiro e social de nossos associados.

FATES oferece 
recursos de apoio 
às cooperativas

Nossa cooperativa tem o Fundo de Assistência Técnica, Educa-

cional e Social (FATES) que no ano de 2017 investiu em treina-

mento técnico de funcionários, dirigentes e conselheiros pro-

porcionando 28 cursos, como de Matemática Financeira, A Arte 

de falar em Público, Auditoria e Controle para Conselho Fiscal, 

dentre outros. Na área educacional apoiamos associações e coo-

perativas, congressos, jornadas, simpósios e cursos, como exem-

plo o Congresso Cearense de Oftalmologia e Congresso de Neuroci-

rurgia e na parte social promovemos e apoiamos a Corrida Unimed e 

a publicação de livro para a Academia Cearense de Medicina.

DESTAQUES 2017

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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Congresso Brasileiro de Atualização 

em Endocrinologia e Metabologia

Uniodonto - Confraternização

Jocan – Jornada Cearense de Anestesiologia

Enfermagem Experience Day

Coopera Ceará



Sicredi Ceará 
Centro Norte

Mapa 
Estratégico
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Missão
Oferecer soluções financeiras, fortalecer o co-

operativismo e valorizar relacionamentos, con-

tribuindo para melhoria da qualidade de vida dps 

associados e da sociedade.

Visão
Ser a principal instituição financeira dos Associados, 

estar entre as maiores cooperativas de crédito do Bra-

sil em ativos e ser certificada entre as melhores empre-

sas para se trabalhar no Ceará.

Valores
Profissionalismo;

Credibilidade;

Transparência; 

Ética; 

Cooperação; 

Sustentabilidade Econômica e socioambiental; 

Valorização e desenvolvimento das pessoas; 

RESULTADOS

ASSOCIADOS

PROCESSOS

Gerenciar
Gastos

Atingir resultados 
crescentes e 

sustentáveis nas 
Unidades de 

Negócio

Maximizar 
resultados 

financeiros e 
institucionais

Fortalecer e 
consolidar 
a marca

Implementar 
novos produtos 

e serviços 
rentáveis

Expandir a base, 
melhorando o 

relacionamento 
e fidelizando o 

associado

Melhorar a
 infraestrutura

Otimizar 
a Tecnologia 

da Informação 
e Comunicação

Garantir 
eficiência 

e agilidade 
nos processos

PESSOAS

Capacitar 
o corpo 
organizacional

Otimizar 
o clima 

organizacional



Cidadania e cooperação: 
INDECOOP

O voluntariado vem transformando a realidade de 

pessoas e comunidades, e para isso, ele envolve to-

dos os níveis de uma sociedade provocando mudanças 

duradouras e sustentáveis. Ademais, o exercício regu-

lar do voluntariado solidifica o empreendedorismo, o 

comprometimento e a qualificação pessoal. Portanto, 

todos os conceitos do voluntariado são a essência que 

norteia as ações do Indecoop (Instituto do Desenvol-

vimento do Cooperativismo), braço social da Sicredi 

Ceará Centro-Norte. 

O Indecoop é uma associação com 09 anos de exis-

tência que investe no desenvolvimento social através 

de projetos voltados para a capacitação de pessoas, 

educação e inclusão financeira, redução das desigual-

Os temas envolvidos na idealização das ações e pro-

gramas do Indecoop estão em completa sintonia com 

as políticas de responsabilidade social corporativa do 

Sicredi, e estamos certos que contribuímos para o diá-

logo entre o setor público, o setor privado e a socieda-

de civil, construindo uma comunidade mais inclusiva e 

sustentável.

dades e resiliência ambiental. Essas características 

podem ser notadas na identidade do próprio Sicredi, 

pois elas estão explicitadas em seu 7° princípio Coo-

perativista (o interesse pela comunidade em que está 

inserido). A comunhão de todos estes valores são fun-

damentais para que estas duas instituições, Sicredi e 

Indecoop, sejam agentes catalisadores de sonhos, vol-

tadas para o alcance de resultados concretos e trans-

formadoras de realidades.

O Cooperativismo de Crédito Brasileiro vem discutin-

do muito a inclusão das mulheres em suas atividades. 

Atualmente a Sister Society, iniciativa Brasileira da 

Global Women Leadership Network (WOCCU),  promo-

ve uma série de ações para impulsionar a participação 

das mulheres em todos os níveis do Cooperativismo de 

crédito, principalmente nos cargos de gestão. Alinha-

do com os interesses do Sistema Sicredi, o Indecoop 

está criando o Comitê da Mulher, associação fomenta-

dora do engajamento das mulheres nas atividades de 

suas cooperativas. As ações deste Comitê contribuirão 

para o empoderamento e formação de lideranças fe-

mininas. Desta forma, estamos convidando todas as 

associadas a participarem deste momento ímpar em 

nossa cooperativa.

Como geramos desenvolvimento à comunidade
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Balanço - Ativo Balanço - Passivo

CIRCULANTE 120.838                         106.531                 

    DEPÓSITOS (NOTA 10) 109.600                         87.838                   
        Depósitos à Vista 77.224                            69.117                   
        Depósitos a Prazo/Sob Aviso 32.376                            18.721                   

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 652                                 487                         
        Recursos em Trânsito de Terceiros 652                                 487                         

    OUTRAS OBRIGAÇÕES 10.586                            18.206                   
        Cobrança e Arrecadação de Tributos 88                                    51                           
        Sociais e Estatutárias 3.581                              2.840                     
        Fiscais e Previdenciárias 1.875                              10.963                   
        Diversas (NOTA 11) 5.042                              4.352                     

NÃO CIRCULANTE 388.254                         371.704                 

    EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 388.254                         371.704                 

    DEPÓSITOS (NOTA 10) 376.085                         366.581                 
        Depósitos a Prazo 376.085                         366.581                 

    OUTRAS OBRIGAÇÕES 12.169                            5.123                     
        Diversas (NOTA 11) 12.169                            5.123                     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 110.515                         106.077                 

    CAPITAL SOCIAL (NOTA 13) 93.092                            90.798                   
        De Domicil iados no País 121.371                         119.738                 
        (Capital a Realizar) (28.279)                          (28.940)                  

    RESERVAS DE SOBRAS 10.140                            9.277                     
      Reserva de Lucros 10.140                            9.277                     

    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (NOTA 14) 7.283                              6.002                     
         Sobras/Perdas acumuladas 7.283                              6.002                     

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 619.607                         584.312                 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016

CIRCULANTE 526.174                   488.213                         

    DISPONIBILIDADES (NOTA 04) 1.792                        1.080                              
        Disponibil idades 1.792                        1.080                              

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 422.335                   370.598                         
        Centralização Financeira - Cooperativas (NOTA 04) 422.335                   370.598                         

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05) 91.808                      104.818                         
        Operações de Crédito 100.285                   114.160                         
        (Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (8.477)                       (9.342)                            

    OUTROS CRÉDITOS 7.540                        8.793                              
        Rendas a Receber 3.661                        5.847                              
        Diversos (NOTA 06) 3.914                        2.964                              
        (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (NOTA 05) (35)                            (18)                                  

    OUTROS VALORES E BENS (NOTA 07) 2.699                        2.924                              
        Outros Valores e Bens 2.680                        2.906                              
        Despesas Antecipadas 19                              18                                   

NÃO CIRCULANTE 93.433                      96.099                           

    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 93.433                      96.099                           

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05) 66.657                      72.208                           
        Operações de Crédito 72.812                      78.644                           
        (Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (6.155)                       (6.436)                            

    OUTROS CRÉDITOS (NOTA 06) 7.567                        6.643                              
        Diversos 7.567                        6.643                              

    INVESTIMENTOS (NOTA 08) 14.445                      12.390                           
        Outros Investimentos 14.445                      12.390                           

    IMOBILIZADO DE USO (NOTA 09) 4.696                        4.752                              
        Imóveis de Uso 3.567                        3.457                              
        Outras Imobilizações de Uso 7.122                        6.766                              
        (Depreciação acumulada) (5.993)                       (5.471)                            

    INTANGÍVEL (NOTA 09) 68                              106                                 
        Outros Ativos Intangíveis 2.046                        2.044                              
        (Amortização acumulada) (1.978)                       (1.938)                            

TOTAL DO ATIVO 619.607                   584.312                         

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016 
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Parecer Auditoria Independente

   

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Associados da 

Sicredi Ceará Centro Norte - Cooperativa de Crédito da Região Centro Norte do Ceará

Fortaleza - CE

Opinião

 Examinamos as demonstrações financeiras da Sicredi Ceará Centro Norte - Cooperativa de Crédito da Região 

Centro Norte do Ceará (“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as res-

pectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 

findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-

beis.

 Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-

pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sicredi Ceará Centro Norte - Cooperativa de Crédito da Região 

Centro Norte do Ceará em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 

exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autoriza-

das 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 res-

ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 

do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cooperativa, de acordo 

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-

nião. 

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 financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qual-

quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Parecer Auditoria Independente

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da admi-

nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 

financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração 

somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

 A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BA-

CEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

 Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 

de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-

dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a admi-

nistração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 

evitar o encerramento das operações.

 Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

 Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 

realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distor-

ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-

nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

 Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-

cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independen-

temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 

riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 

não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
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burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-

les internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-

tivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que 

existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 

condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-

ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-

tível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 

época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 

controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 20 de março de 2018

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.

CRC – 2SP015199/O-6

Dario Ramos da Cunha

Contador CRC – 1SP214144/O-1 

Parecer Conselho Fiscal
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