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APRESENTAÇÃO
O Relatório Anual da SICREDI CREDUNI 
mostra os principais resultados 
alcançados pela cooperativa em 2016 e 
as ações que foram implantadas neste 
ano visando atingir os seus objetivos. 
Contém as conquistas importantes da 
Cooperativa e do Sistema Sicredi, os 
investimentos no relacionamento com 
o associado e no desenvolvimento dos 
colaboradores; os principais resultados 
econômicos, sociais e ambientais que 
contribuem para o bem-estar 
econômico-financeiro do associado e 
para o desenvolvimento da 
comunidade e região onde atua.
 
Entre os fatos mais relevantes para a 
SICREDI CREDUNI em 2016 destacamos 
a decisão de acompanhar a Central 
Sicredi N/NE na filiação ao Sistema 
Sicredi. Desta forma, alinhada às 
diretrizes deste sistema, passamos a 
apresentar o  relatório inspirado nos 
temas recomendados pela Global 
Reporting Initiative (GRI) – difundindo 
padrões internacionais de comunicação 
e resultados para além de dados 

econômicos, incentivando a 
transparência e o acompanhamento da 
evolução da empresa considerando 
também aspectos socioambientais e de 
governança corporativa. Para defini-los 
a cooperativa consultou seus públicos 
de forma que a leitura deste relatório 
ensejará informações sobre: Satisfação 
e confiança do associado; Modelo de 
gestão; Transparência e engajamento; 
Engajamento dos colaboradores à 
cultura cooperativa; Difusão do 
cooperativismo; Desenvolvimento local 
e regional; Educação financeira; 
Tecnologia para o relacionamento com 
o associado; Tecnologia operacional; 
Critérios socioambientais para a 
concessão de crédito e Solidez 
financeira.

Para esclarecer dúvidas, enviar 
comentários, sugestões e críticas, 
acesse o site da SICREDI CREDUNI, na 
seção “fale conosco”.

Boa leitura!

Relatório da Auditoria Independente 37
Plano de Ação 2017 38
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“Todos estes resultados 
alcançados nos orgulham 
e revigoram para seguir 
motivados neste ano de 
2017...”

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016

A SICREDI CREDUNI termina mais um 
ano apresentando aos seus associados 
excelentes resultados e demostrando 
que é uma instituição financeira  
cooperativa que se destaca pela 
excelência na gestão e no atendimento 
aos seus associados, na resiliência às 
adversidades, na solidez patrimonial 
e de seus valores.

O ano de 2016 foi marcado por um 
cenário econômico que trouxe 
enormes desafios para as instituições 
financeiras nacionais que assumiram 
uma posição defensiva diminuindo 
suas carteiras de empréstimos, 
fazendo provisões elevadas para 
devedores duvidosos, ações que 
contribuíram para a diminuição de seus 
resultados.

Apesar deste cenário, nossa 
cooperativa trilhou um caminho 
diferente atendendo às necessidades 
de crédito dos associados com taxas 
mais baixas que nossos concorrentes, 
percebendo na adversidade uma 
oportunidade para crescer e 
mostrando aos nossos associados que 
estamos ao seu lado. 

A solidez de uma instituição financeira 
depende da confiança e credibilidade 
que se constroem ao longo dos anos. O 
crescimento dos investimentos dos 
associados na cooperativa de 19% em 
2017 e as pesquisas internas que 
realizamos demonstram sem sombra 
de dúvidas a credibilidade e confiança 
dos cooperados em sua cooperativa. 

Tudo isto fruto dos excelentes 
resultados distribuídos 
consistentemente ao longo dos anos.

Iniciamos o ano nos credenciando no 
Edital do Ministério do Planejamento 
para realizar o pagamento da folha do 
funcionalismo público, o que só foi 
possível a partir da nossa solicitação 
de modificação do Edital que proibia 
que as cooperativas de crédito 
fizessem tal pagamento, no que 
obtivemos êxito.

Concluímos a agência do Centro de 
Vivência da UFPB, uma reivindicação 
antiga dos nossos associados que 
demandavam uma agência mais 
próxima dos seus locais de trabalho. 
Estamos prontos para consolidar 
nosso crescimento nessa instituição de 
ensino.

Investimos na consolidação das 
nossas parcerias com as instituições 
de ensino nas quais atuamos, UFCG, 
UFPB, UEPB e IFPB, pois entendemos 
que a instituição financeira cooperativa 
deve ter um genuíno interesse pela 
comunidade na qual atua. A SICREDI 
CREDUNI acredita no poder 
transformador do cooperativismo nas 
comunidades nas quais está presente.

Realizamos em maio uma Assembleia 
Geral Extraordinária para nos filiarmos 
ao Sicredi, o que nos colocou em um 
sistema com mais de 110 anos, com 
presença nacional e que nos 
aproximará de nossa Visão de ser a 
principal instituição financeira dos 

nossos associados, uma vez que 
teremos a lhes oferecer todos os 
serviços financeiros de que 
necessitam. 

Outra Assembleia Geral Extraordinária 
foi realizada em novembro para a 
mudança estatutária que permite a 
associação à SICREDI CREDUNI de 
qualquer funcionário público, o que já 
foi aprovado pelo Banco Central.

Salientamos ainda que mantivemos na 
maioria dos meses do ano de 2016 a 
liderança no ranking das vinte e sete 
cooperativas do sistema regional 
Sicredi N/NE. Tal posição significa que 
a nossa cooperativa apresenta uma 
situação bastante harmoniosa, com 
baixos riscos e retornos consistentes 
ao longo dos anos. Tudo isto fruto de 
Conselhos atuantes, Colaboradores 
engajados, Delegados comprometidos 
e uma Gestão dedicada, presente e 
competente.

Todos estes resultados alcançados 
nos orgulham e revigoram para seguir 
motivados neste ano de 2017 e 
continuar buscando através de ações 
solidárias ainda mais melhorias para o 
bem-estar econômico-financeiro de 
nossos associados.

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de 
Administração e da Diretoria 
Executiva
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Valores

Nossa  
Cooperativa

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão Visão

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016

A SICREDI CREDUNI é uma instituição 
financeira cooperativa fundada por 
servidores das instituições públicas de 
ensino superior da Paraíba no ano de 
1999, na cidade de Campina Grande, 
estado da Paraíba, onde está situada a 
sua Sede Administrativa. No decorrer 
da sua existência apresenta ano a ano 
um histórico de sucesso, na busca do 
bem-estar econômico-financeiro dos 
seus associados pertencentes aos 
diferentes campi da UFCG, UFPB, UEPB 
e IFPB e que esperamos estender aos 
demais servidores públicos na Paraíba 
mediante a abertura do seu quadro 
social, recentemente aprovado pelo 
Banco Central.

Conta com 6.682 associados e 49 
colaboradores distribuídos na Sede 

Administrativa e em 4 agências de 
atendimento, duas delas em Campina 
Grande, a Agência UFCG e Agência 
UEPB e duas em João Pessoa, a 
Agência Centro de Vivência da UFPB 
recém-inaugurada e a Agência Castelo 
Branco. Todas estas agências 
encontram-se em fase de adaptação 
para atender a ampliação do quadro 
social e a migração para o Sistema 
Sicredi.

Desde 2003, compõe a Central Sicredi 
N/NE, com sede em Cabedelo na 
Paraíba, formada por 27 Cooperativas 
de Crédito distribuídas pelas regiões 
norte e nordeste. 

O Sistema Sicredi hoje tem 
abrangência nacional sendo 

constituído por 5 Centrais e 122 
Cooperativas singulares, presentes em 
20 estados e 1.168 municípios cobrindo 
todas as regiões brasileiras, com 3,4 
milhões de associados.

Instituição reconhecida 
internacionalmente pela sua atuação 
sistêmica que potencializa ganhos de 
escala e o desenvolvimento das 
instituições financeiras cooperativas 
para exercerem melhor e com mais 
eficiência suas atividades no mercado 
financeiro. Tem como diferencial um 
modelo de gestão que valoriza a 
participação, no qual os associados 
votam e decidem os rumos do negócio.

Contribuir para o bem-estar dos 
cooperados mediante educação, 
orientação e soluções 
econômico-financeiras.

Ser a principal instituição financeira dos 
servidores das instituições e órgãos 
públicos no estado da Paraíba.

- Mutualidade.
- Responsabilidade.
- Democracia.
- Igualdade.
- Equidade.

- Solidariedade.
- Honestidade.
- Transparência.
- Sustentabilidade.
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R$ 64,4 
bilhões de ativos

21,8% 
a mais em comparação ao  
mesmo período de 2015

122 
Cooperativas de Crédito

1.168 
Cidades

3,4 Milhões 
de associados

180 
Municípios onde é a única  
instituição financeira

5 
Centrais

20 
Estados

* Dados de setembro de 2016. O fechamento e a divulgação dos dados anuais sistêmicos ocorrem  
no primeiro trimestre do ano seguinte.

O SICREDI EM 2016*

O Sicredi tem escala 
nacional com a 
estrutura sistêmica, 
mas sua atuação é 
regional.
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PRESENÇA DO SICREDI NO BRASIL

 Sicredi hoje  Em integração 
  Estados de abrangência do Sicredi  

e com projeto de expansão em andamento

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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COOPERATIVA SICREDI CREDUNI 

223 
Municípios na área de 
atuação da SICREDI CREDUNI

 

6.682  
de associados

223 
municípios na Paraíba

49  
colaboradores

R$ 61.700  
patrimônio líquido

4  
agências

R$ 179.579  
ativos

R$ 7.655  
resultado (SOBRAS)

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI  
EM 2016

Agências SICREDI CREDUNI

Área de atuação
CAMPI - UFCG, UFPB, UEPB e IFPB

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016

São 4 agências, 2 em Campina Grande, Agência 
UFCG e Agência UEPB e 2 em João Pessoa, Agência 
Castelo Branco e Agência Centro de Vivência da 
UFPB, Sede Administrativa no bairro da Prata em 
Campina Grande e associados distribuídos nos 
Campi das Instituições Públicas de Ensino 
Superior da Paraíba.
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COMO A COOPERATIVA 
FUNCIONA 
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MEMBROS DO 
CONSELHO

(SICREDIPAR)

AUDITORIA 
INTERNA

CORRETORA DE 
SEGUROS

ADMIN. DE 
CARTÕES

ADMIN. DE 
CONSÓRCIOS

ADMIN. DE  
BENS

FUNDAÇÃO 
SICREDI

CONFEDERAÇÃO
SICREDI

DIRETORIA 
EXECUTIVA

BANCO 
COOPERATIVO 

SICREDI

CONSELHO FISCAL

RABOBANK  IFC

SFG

CENTRAL 
SUL

CENTRAL 
NORTE 

NORDESTE

CENTRAL 
BRASIL 

CENTRAL

CENTRAL 
CENTRO 
NORTE

CENTRAL  
PR/SP/RJ

SICREDIPAR 
S.A.

EMPRESAS CONTROLADAS

CENTRO  
ADMINISTRATIVO  

SICREDI

O SICREDI

As 122 Cooperativas de Crédito 
filiadas ao Sicredi estão distribuídas 
em cinco Centrais que compõem o 
Sistema juntamente com o Sicredipar, 
Confederação, Fundação e Banco 
Cooperativo Sicredi responsável pelo 
controle da Administradora de Bens, 
Administradora de Cartões, 
Administradora de Consórcios e da 
Corretora de Seguros. Cinco cooperativas centrais 

compõem o Sicredi, sendo uma 
delas a Central Sicredi N/NE 
formada por 27 cooperativas 
singulares situadas na região 
norte e nordeste, entre elas a 
SICREDI CREDUNI.



A SICREDI CREDUNI

AGO em 25 de
fevereiro de 2016

ASSOCIADOS

GRUPOS SECCIONAIS

DELEGADOS SECCIONAIS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

DIRETOR PRESIDENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR
ADMINISTRATIVO

DIRETOR 
FINANCEIRO

DIRETORIA EXECUTIVA
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“O verdadeiro sócio cuida 
da sua cooperativa”.
João Silveira Cabral

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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A SICREDI CREDUNI no decorrer de 2017 
adequará sua estrutura 
política/administrativa visando à 
integração ao Sistema Sicredi e aos 
normativos do Banco Central – à 
Resolução 4434/2015 que veda o 
exercício simultâneo de cargos no 
Conselho de Administração e na Diretoria 
Executiva e à Resolução 4538/2016 que 
dispõe sobre a sucessão dos  
administradores das instituições  
financeiras. Este processo de mudança  
servirá de escopo para a eleição dos  
próximos delegados seccionais que  
compõe a AGO que ocorrerá em  
dezembro de 2017. Na AGO de 2018, será  
eleito o Conselho de Administração que  
escolherá a Diretoria Executiva.

É o órgão máximo da cooperativa  
composto por 24 delegados seccionais. 
Cada cooperado tem a responsabilidade 
de participar das discussões e 
deliberações e escolher o delegado que o 
representará nos assuntos propostos na 
Assembleia.

Os assuntos nela tratados devem ser 
conhecidos pelos cooperados por meio 
de Editais de Convocação da Assembleia 
publicados nos locais de trabalho, jornais 
de ampla divulgação e no site da 
cooperativa e as decisões tomadas 
amplamente divulgadas.

GOVERNANÇA
DA SICREDI CREDUNI

AGE em 29 de
novembro de 2016
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ASSEMBLEIA GERAL

Cada cooperado tem a 
responsabilidade de 
participar das discussões e 
deliberações e escolher o 
delegado que o representará 
nos assuntos propostos na 
Assembleia.



Delegados na AGE em 
18 de maio de 2016

Eleição do Conselho Fiscal 
na AGO em 25 de fevereiro
de 2016

 

10

CONSELHO FISCAL
Tem a incumbência de exercer 
assídua, contínua e 
minuciosamente a fiscalização 
sobre o patrimônio, as operações 
com associados, os serviços e os 
atos dos administradores da 
Cooperativa.

Membros do Conselho Fiscal 
(Gestão: 2016)

Titulares:
• Mário Victor Beserra de 
Vasconcelos
• Perpétua Socorro Pereira Carvallo
• Ricardo José de Medeiros e Silva
Suplentes:
• Aluísio Mário Lins Souto
• Geraldo de Sousa Morais
• Otávio Santiago Moura

Os Delegados Seccionais representam 
os Cooperados. Nas Assembleias Gerais 
os associados são representados por 24 
(vinte e quatro) delegados seccionais 
eleitos para um mandato de 4 (quatro) 
anos, podendo ser reeleitos. Os 
Delegados Seccionais são escolhidos por 
voto direto dos cooperados reunidos em 
grupos seccionais, cada um deles 
constituído por cerca de 1/24 (um vinte e 
quatro avos) do número total de 
associados, segmentados considerando 
setores administrativos comuns das 
instituições e órgãos públicos no estado 
da Paraíba.

DELEGADOS SECCIONAIS

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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Diretoria Executiva da
SICREDI CREDUNI

O Conselho de Administração é o órgão 
responsável pelas deliberações 
estratégicas, pela apresentação de 
propostas para a Assembleia e pelo 
acompanhamento da prestação de 
contas da Diretoria Executiva. Formado 
por 9 (nove) cooperados eleitos a cada 4 
(quatro) anos, sendo obrigatória a 
renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) 
de seus membros. 

Membros do Conselho de 
Administração (Gestão: 2014 - 2018)
• Chateaubriand Pinto Bandeira
• Dagoberto Lourenço Ribeiro
• Hamilton Medeiros de Azevedo
• João Guarabira de Lima Cabral
• João Marcelo Alves Macêdo
• José Benjamim Pereira Filho
• Paulo Ortiz Rocha de Aragão
• Roberto Paulo Soares da Silva
• Rômulo Marinho do Rêgo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
• Integram a Cooperativa por meio de 
quotas-partes, integralizando 
mensalmente R$ 11,00 (onze reais) até 
completar R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais). 
• A partir do ano 2017, os associados são 
servidores das instituições e órgãos 
públicos no estado da Paraíba, conforme 
autorização do Banco Central do Brasil. 
• Estão reunidos em grupos seccionais.     
• Participam das decisões sobre a 
gestão da cooperativa de forma 
igualitária, com os mesmos direitos e 
deveres, independentemente do volume 
de cotas de capital.

ASSOCIADO

Com a filiação ao Sistema Sicredi as 
atividades integradoras entre 
cooperados serão adaptadas às 
desenvolvidas pelos Programas Crescer 
e Pertencer.

No Programa Crescer o associado do 
Sicredi é qualificado para exercer o 
papel de dono do negócio e participar 
mais da gestão compartilhada do 
empreendimento, processo realizado 
pelo Programa Crescer na perspectiva 
de que este:
• Contribua para que os associados e os 
delegados de grupos seccionais 
participem efetivamente da gestão da 
Cooperativa.
• Proporcione o desenvolvimento 
pessoal para o exercício das atividades 
na Cooperativa e na atividade 
profissional do associado.
• Forme novas lideranças no processo 

PROGRAMA CRESCER E PROGRAMA 
PERTENCER

Indicada e eleita pelo Conselho de 
Administração, é responsável pela 
gestão executiva da Cooperativa, 
segundo os direcionadores estratégicos 
do Conselho de Administração. 

Membros da Diretoria Executiva 
(Gestão: 2014 - 2018)

• Paulo Ortiz Rocha de Aragão
 Diretor Presidente

• Rômulo Marinho do Rêgo
Diretor Administrativo

• Dagoberto Lourenço Ribeiro
 Diretor Financeiro

DIRETORIA EXECUTIVA

de difusão das sociedades 
cooperativas.
• Viabilize que um maior número de 
pessoas participe da construção de 
novas formas de empreender.

O Programa Pertencer consiste de  
iniciativas importantes para a 
robustez do negócio, aproximando o 
associado do dia a dia da Cooperativa, 
fortalecendo o relacionamento entre 
os associados e a instituição, ajudando 
a desenvolver líderes responsáveis 
por perenizar o cooperativismo de 
crédito. A participação do associado é 
essencial para a perenidade da 
Cooperativa, pois fortalece o processo 
de gestão e contribui para o 
desenvolvimento do Sistema.

Os associados são estimulados a 
acompanhar e fiscalizar as ações dos 
gestores participando das 
assembleias.

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016



PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO NA 
COOPERATIVA SICREDI CREDUNI

A cooperativa realizou encontros 
mensais de aniversariantes e ações em 
datas comemorativas como Semana dos 
Servidores, Semana do Cooperativismo, 
Café da Manhã Junino, Dia da Mulher, 
Dia dos Pais, Dia das Mães, 
Confraternizações de Final de Ano, entre 
outras. 

O encontro mensal de aniversariantes 
realizado em Campina Grande e João 
Pessoa reúne aproximadamente 50 
cooperados, ou seja, cerca de 1.200 
cooperados ao longo do ano (1/6 do 
total de cooperados). Constam de 2 
palestras onde são abordados temas 
envolvendo educação cooperativista e 
financeira, situação da cooperativa e 
impacto de sua atuação na comunidade. 
Conclui-se com atividades festivas 
comemorativas de aniversário e um 
co�ee break. 

Nos eventos da comunidade acadêmica, 
a equipe de negócios distribui material e 
promove ações de divulgação sobre a 
cooperativa e o cooperativismo.

Nosso site www.creduni.com.br, 
contém notícias de eventos, cursos e 
palestras patrocinados pela 
cooperativa, informativos, relatórios 
anuais e informações sobre produtos e 
serviços, entre outros. Disponibilizamos 
no Facebook www.facebook.com/creduni 
as principais ações que a cooperativa 
realiza. 

Divulgamos dois relatórios, o anual e o 
referente ao 1º semestre bem como 
boletins informativos, com destaque 
para os resultados de Assembleias. 
Antes de cada AGE, realizamos 
pré-encontros abertos aos cooperados 
onde os delegados seccionais e os 
suplentes discutem e aprofundam 
pautas assembleares. 
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Encontro de aniversariantes 
em 08 de setembro de 2016

Café da manhã junino em João 
Pessoa no dia 17 de junho de 2016

Café da manhã junino em Campina 
Grande no dia 10 de junho de 2016

Apresentação do Coral Sal da 
Terra de Salvador (BA) na 
SICREDI CREDUNI em 11 de
novembro de 2016

Colaboradores e cooperados da SICREDI 
CREDUNI em evento patrocinado – I Corrida 
de Rua da UEPB
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 2016

EVOLUÇÃO DAS METAS 2016

I) Encontros preparatórios da AGE para tratar da filiação ao Sistema Sicredi

I) Realização da AGE para filiação ao Sicredi

I) Encontros preparatórios da AGE para tratar da abertura da filiação à SICREDI 
CREDUNI dos demais servidores públicos na Paraíba
II) Promoção das campanhas do Dia C – “Doe livros e compartilhe conhecimento” 
e, “Seu lixo eletroeletrônico, sua responsabilidade”
III) Promoção do Concurso Fotográfico
IV) Consolidação do setor de cobrança e recuperação de crédito

I) Realização de AGE para encaminhar proposta de abertura da filiação aos 
demais servidores públicos na Paraíba
II) Promoção da campanha Natal + Solidário
III) Centralização da Conformidade na Sede Administrativa
IV) Abertura da Agência Centro de Vivência na UFPB*
V) Instalação física da Central de Relacionamento **

* Somente concretizada em fev/2017 devido à indisponibilidade de energia elétrica.
** Concluída a instalação física, estando em fase de capacitação do pessoal. 

METAS 2016 STATUS DESCRIÇÃO

Além das ações tradicionalmente executadas 
para sustentabilidade da cooperativa e o 
bem-estar dos cooperados merecem 
destaque as atividades realizadas em 2016 
visando a Filiação ao Sistema Sicredi, a 
Expansão do quadro social, a Expansão da 
carteira de empréstimos, o Relacionamento 
com o associado e a Eficiência dos processos.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016

Diretores e gerentes da SICREDI CREDUNI
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GESTÃO DA  
SUSTENTABILIDADE

Todas as entidades do Sicredi são 
responsáveis pela aplicação da Política 
de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Socioambiental. O documento 
estabelece princípios e diretrizes para 
orientar as boas práticas de 
sustentabilidade do Sicredi e a gestão 
dos riscos socioambientais. 

Os presidentes dos Conselhos de 
Administração das Cooperativas, das 
Centrais e da SicrediPar promovem e 
estimulam a adesão às diretrizes e aos 
princípios estabelecidos na política por 
todo o Sicredi. 

Os diretores executivos apoiam as 
áreas institucionais e de negócios na 
implementação da política e coordenam 
as instâncias relacionadas à 
governança de sustentabilidade. 

O diretor de operações e seus pares a 
nível de Sistema são responsáveis por 
implementar, monitorar e avaliar a 
efetividade e o cumprimento das ações, 
bem como verificar a adequação do 
gerenciamento do risco socioambiental 

e identificar eventuais deficiências na 
implementação das ações 
estabelecidas nesta política. 

INICIATIVAS LOCAIS DE 
SUSTENTABILIDADE

A SICREDI CREDUNI tem incluído nas 
suas atividades ações voltadas para a 
defesa do meio ambiente, destacando 
no ano de 2016 a repetição da 
campanha “Doe livros e compartilhe 
conhecimento” e “Seu lixo 
eletroeletrônico, sua responsabilidade” 
que mobilizaram os cooperados para a 
doação de livros para Bibliotecas 
Municipais e Comunitárias de Campina 
Grande e João Pessoa e o descarte 
consciente de papel reciclável e lixo 
eletroeletrônico, destinados à 
cooperativas e instituições que 
trabalham com material reciclável. No 
total, foram arrecadados mais de 5 mil 
livros, 2t de papéis recicláveis e 
aproximadamente 4t de lixo 
eletroeletrônico. 

No decorrer de 2016 foi levantado o 

custo da instalação de micro usinas de 
energia solar nas agências da UFCG, 
UFPB e do Castelo Branco, estando em 
processo de negociação de preço e de 
utilização por parte das instituições 
hospedeiras. 

VCAI 2016

Em 2016 a SICREDI CREDUNI deu 
continuidade ao levantamento do VCAI 
(Valor Cooperativo Agregado Invisível), 
que no ano de 2015 atingiu R$22,5 
milhões e no ano de 2016 o valor de 
R$30 milhões. O VCAI levanta os 
benefícios que os cooperados usufruem 
ao operarem com a cooperativa e não 
com os bancos, não aparecendo na 
contabilidade tradicional.

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016

 CONTA CORRENTE 

 TARIFAS 

 EMP. CONSIGNADO 

 CHEQUE ESPECIAL 

 EMP. PESSOAL 

 FINANCIAMENTOS 

 CARTÃO DE CRÉDITO 

 INVESTIMENTOS LP 

 INVESTIMENTOS CP 

 TOTAL  TOTAL 

2.296.149,17

-

124.661.404,49

1.026.569,75

7.058.120,59

2.300.729,68

150.270,61

119.339.995,65

10.161.168,22

-

-

23,33%

108,95%

38,78%

17,27%

108,95%

16,30%

12,76%

-

-

-

21,75

26,14%

348,12%

74,62%

26,18%

469,15%

12,42%

11,45%

-

-

1.894.534,84

26.896,13

14.918,26

9.067,31

-

-

-

103.326,71

-

2.047.152,64

55.008,59

115.906,36

37.781,90

-

4.795.353,64

-

VCAI SICREDI CREDUNI 2016

Leia na íntegra: http://www.creduni.com.br/VCAI_2016.pdf
FONTE: BACEN e SICREDI CREDUNI

 

   29.084.486,89 

     1.118.402,13 

     2.736.798,08 

        397.413,37 

        163.713,15 

-24.247.772,93 

-1.297.013,03 

                       -   

         261.000,00 

    32.585.885,94 

      3.573.699,41 

      5.267.060,17 

         602.363,10 

         704.987,97 

-14.822.027,46 

-1.163.860,21 

 -   

261.000,00 

5.395.933,89 

2.482.193,41 

2.545.180,36 

 214.017,04 

541.274,82 

9.425.745,47 

133.152,82 

         103.326,71 

         261.000,00 

      9.337.621,37 

      2.564.098,13 

      2.676.004,98 

         260.866,25 

         541.274,82 

    14.221.099,11 

         133.152,82 

         103.326,71 

         261.000,00 

      9.337.621,37 

      2.564.098,13 

      2.676.004,98 

         260.866,25 

         541.274,82 

    14.221.099,11 

         133.152,82 

30.098.444,1930.098.444,19

PRODUTOPRODUTO
TOTAL DA TOTAL DA 
CARTEIRACARTEIRA

TAXA MÉDIA TAXA MÉDIA 
COOPERATIVACOOPERATIVA

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL  ANUAL  
(CREDUNI)(CREDUNI)

TAXA TAXA 
MÉDIA DO MÉDIA DO 
MERCADOMERCADO

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL ANUAL 
(BANCOS)(BANCOS)

IOF IOF 
ECONOMIZADOECONOMIZADO

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

SOBRAS SOBRAS 
DISTRIBUÍDASDISTRIBUÍDAS

GANHO GANHO 
TOTALTOTAL
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•Sicredi manteve crescimento 
alcançando R$ 64,4 bilhões de ativos, 
em setembro de 2016. 
•O patrimônio líquido expandiu 34,5% 
e somou R$ 10,4 bilhões. 
•A captação nos depósitos a prazo 
aumentou 31,7%, totalizando R$ 26,4 
bilhões. 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

•Registrou R$ 34,2 bilhões em 
operações de crédito total, um 
incremento de 16,2% no primeiro 
semestre de 2016, em comparação a 
2015. 
•No segmento rural, fechou em R$ 
14,2 bilhões, 12% a mais que no ano 
passado. 
•O índice de inadimplência 
manteve-se abaixo da média nacional, 
com 2,74%, uma variação de 0,33 
pontos no comparativo com o período 
anterior. 

POUPANÇA

•A carteira de poupança do Sicredi 
cresceu 29,9% em comparação a 
setembro de 2015. A instituição 
financeira cooperativa registrou 
incremento de R$ 6,5 bilhões. 

NOVA MARCA

O Sicredi apresentou externamente, 
no primeiro semestre, a sua nova 
marca, desenvolvida pela Interbrand. 
A estratégia principal é reposicionar o 
Sicredi com foco na presença 
nacional, com atuação regional e, 
consequentemente, na categoria de 
instituições financeiras cooperativas 
no Brasil.

A marca será oficialmente lançada em 
2017, quando todos os pontos de 
contato com o associado estarão 
alinhados ao propósito da nova 
identidade visual, para promover a 
consistência entre a experiência e a 
comunicação.

Ao longo do ano foram desenvolvidas 
a identidade verbal, o design 
ambiental, a arquitetura da marca, a 
jornada do associado, a cidadania 
corporativa, a proposta de valor por 
segmentos, a governança da marca, a 
definição de KPIs, bem como a 
campanha interna, os workshops de 
engajamento e a nova campanha de 
posicionamento externo. Até que o 
ciclo de gestão de mudança seja 
concluído, a marca atual e a nova irão 
conviver por um período. 

EXPANSÃO 

O Sicredi inaugurou em maio a 
primeira agência de uma instituição 
cooperativa na Avenida Paulista, 
coração financeiro do Brasil. O ponto 
de atendimento faz parte da região da 
Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri 
ABCD PR/SP. É um ambiente interativo 
de promoção do cooperativismo 
financeiro, dos benefícios de tornar-se 
um associado, e da ampla gama de 
produtos e serviços a ele oferecidos. 

Outro destaque da expansão é a 
consolidação da filiação da Central 
Sicredi N/NE ao Sistema que cumpriu 
importantes etapas no primeiro 
semestre de 2016. 

Em fevereiro, a integração foi 
aprovada na Assembleia Geral da 
Central Sicredi N/NE. Na sequência, 

cada Cooperativa de Crédito ligada à 
Central aprovou a filiação em suas 
assembleias locais. A confirmação 
também foi formalizada na 
Assembleia Geral da SicrediPar, em 
agosto. A filiação está em 
homologação pelo Banco Central.

NOVIDADES NOS CANAIS

A nova versão do Sicredi Mobi oferece 
aos associados a possibilidade de 
acesso a informações da conta 
também pelo Apple Watch. A 
vantagem é que os usuários do gadget 
da Apple poderão consultar extrato, 
saldo e lançamentos futuros. Os 
produtos Crédito Fácil e Giro Fácil 
também estão disponíveis no Sicredi 
Mobi para mais comodidade, 
mobilidade e agilidade nas transações 
financeiras dos associados. O 
aplicativo oferece também consulta 
de limites, extratos e pagamento de 
fatura do cartão de crédito. O Pague + 
Fácil Sicredi otimizou o pagamento de 
boletos, tributos e contas via Sicredi 
Internet. 

NOVAS SOLUÇÕES

O lançamento do Sicredi MasterCard 
Black, que aumentou o portfólio de 
produtos para pessoa física. Entre os 
diferenciais estão o serviço de 
concierge (assistência pessoal 24 
horas) em viagens, teatro e 
restaurantes e, também, acesso a 500 
salas VIP de aeroportos ao redor do 
mundo, por exemplo, e pontos 
fidelidade.

 

 
 

  

DESTAQUES DO SISTEMA SICREDI EM 2016

Além do expressivo desempenho econômico, outras 
iniciativas podem ser apontadas como destaques: 



16COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016

 

 

 
 

  

DESTAQUES DA SICREDI CREDUNI EM 2016

•A SICREDI CREDUNI alcançou  R$ 180 
milhões em ativos totais, R$ 62 
milhões de patrimônio líquido e 
depósitos a prazo de R$ 96 milhões, 
com crescimento de 19,4% o que 
demonstra a confiança dos 
cooperados na cooperativa.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

•A SICREDI CREDUNI registrou R$ 142 
milhões na carteira de crédito, um 
incremento de 9,8% em 2016, em 
comparação a 2015.
•O índice de inadimplência apresentou 
uma média de 0,77%, uma redução de 
6% no comparativo com o período 
anterior.

NOVA MARCA

A SICREDI CREDUNI encontra-se 
presentemente em processo de 
migração para a nova marca devendo 
no 1º trimestre de 2017 mudar a 
fachada de suas agências e de forma 

paulatina proceder às mudanças na 
decoração interna seguindo o padrão 
Sicredi.

EXPANSÃO 

A SICREDI CREDUNI recentemente 
obteve autorização do Banco Central 
para ampliar o seu quadro social para 
todos os servidores de instituições e 
órgãos públicos no estado da Paraíba. 
Nesta direção, atualizará o seu 
planejamento estratégico para definir 
as ações visando a expansão para 
este novo público. Entre as ações a 
serem executadas para receber os 
novos cooperados está a de adequar a 
Agência Castelo Branco em João 
Pessoa. Por outro lado, a filiação ao 
Sistema Sicredi permitirá o acesso a 
novos produtos a serem oferecidos no 
seu portfólio a um custo menor, 
garantindo ao cooperado uma maior 
gama de produtos e possibilitando 
uma maior aderência aos produtos da 
cooperativa.

NOVIDADES NOS CANAIS

Brevemente a SICREDI CREDUNI 
espera disponibilizar para os 
cooperados uma Central de 
Relacionamento, que inicialmente 
funcionará como central de 
atendimento, avançando 
paulatinamente para uma central de 
negócios on line onde o cooperado 
possa de forma virtual efetuar a 
maioria das operações sem necessitar 
sua presença física na agência. Desta 
forma, utilizando recursos digitais 
poderá utilizar mais essa ferramenta 
para se relacionar com a cooperativa. 

NOVAS SOLUÇÕES

Com a filiação ao Sistema Sicredi, em
breve serão disponibilizados outros
produtos e serviços, como rede de 
atendimento ampliada com presença 
nacional e o cartão Sicredi MasterCard 
Black.
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

O Sicredi está presente nos principais 
rankings nacionais, entre as maiores 
instituições financeiras do país.

PROJEÇÕES MACROECONÔMICAS 
CONSISTENTES 

Top 5 Banco Central 
Pelo quarto ano consecutivo, o Sicredi 
está no Top 5, prêmio anual do Banco 
Central do Brasil (BC), sendo a única 
instituição financeira cooperativa no 
ranking. Ao longo de 2015, o Sicredi 
também figurou em diversas 
colocações do Top 5 mensal. A 
pesquisa de expectativas de mercado 
do BC destaca as cinco instituições 
financeiras que fizeram projeções 
econômicas. 

Broadcast Projeções
Pela quarta vez o Sicredi está entre as 
dez principais instituições financeiras e 
as maiores consultorias do país no 
Prêmio Broadcast Projeções. A 
instituição financeira cooperativa 
obteve o 8º lugar na categoria Top 10 
Geral. 
O ranking lista as instituições que 
realizaram as projeções do cenário 
macroeconômico que mais se 
aproximam da realidade.

GOVERNANÇA 

Época Negócios 360º
O Sicredi, novamente, marcou 
presença no ranking Época Negócios 
360º como destaque nas categorias 
Melhores Empresas, na 118ª posição, e 
Bancos na 5ª posição.
A instituição também figurou na 
dimensão Governança Corporativa da 
categoria Bancos, na 2ª colocação em 
2016. O Sicredi ainda se manteve nas 
mesmas posições da edição anterior 
nas dimensões Práticas de RH (2º) e 
Visão de Futuro (5º), e apresentou 
crescimento nas pontuações. 

MELHOR SERVIÇO

Service Quality Award
Pelo segundo ano consecutivo, a 
instituição alcançou nível global em 

duas categorias: Chargeback 
E�ectiveness (Fraud, Consumer Credit 
Issuer) e Chargeback E�ectiveness, 
Visa Business Credit Issuer. Os 
reconhecimentos são resultados do 
trabalho de melhoria contínua dos 
processos de contestação de 
transação, com destaque para a 
revisão do manual de atendimento 
diferenciado para a abertura dessas 
contestações pelos associados, em 
caso de não reconhecimento, entre 
outras ações. 

CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL 

Homenagem BNDES 
Pela terceira vez consecutiva o Sicredi 
é reconhecido como o agente 
financeiro com o maior investimento 
no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), ano agrícola 2015/2016, com 
a liberação de 11.099 operações e mais 
de R$ 567 milhões. 

Prêmio Lide Agronegócios 2016
O Sicredi recebeu o Prêmio Lide 
Agronegócios 2016, na categoria 
Crédito. A premiação reconhece 
empresas e instituições do 
agronegócio brasileiro que mais se 
destacaram no compromisso com o 
desenvolvimento sustentável por meio 
do uso das mais modernas e 
inovadoras ferramentas de tecnologia 
e gestão, além da visão e atuação 
socioeconômica para inserção 
competitiva nos mercados.

Melhores Maiores
O Sicredi foi incluído em 12 categorias 
da edição especial da revista Exame – 
Melhores & Maiores 2016. A SicrediPar 
figurou na 63ª posição, um salto de 
cinco posições em comparação com 
2015. O Banco Cooperativo Sicredi, 
entre outros destaques, pelo quinto 
ano consecutivo, manteve sua posição 
na categoria Crédito Rural, no terceiro 
lugar do ranking. 

ECOEFICIÊNCIA 

Certificação LEED
O Sicredi conquistou a certificação 
LEED Existing Buildings: Operation 
Maintenance, nível platinum (LEED EB 
OM Platinum), concedida pelo United 
States Green Building Council (USGBC) 
para o Centro Administrativo Sicredi 
(CAS), em Porto Alegre (RS).

O reconhecimento inédito no país e o 
quarto na América Latina, representa o 
mais alto prêmio concedido a edifícios 
que demonstrem excelência na adoção 
de práticas sustentáveis e eficientes 
na gestão. 

MELHOR PARA COLABORADORES 

Melhores Empresas Para Você 
Trabalhar Você SA 
Pelo sexto ano consecutivo, o Sicredi 
está entre as Melhores Empresas para 
Você Trabalhar, com 78 pontos no 
índice de Felicidade no Trabalho (IFT). 
Elaborado pela revista Você S/A em 
parceira com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA), o guia avalia o 
ambiente de trabalho e as melhores 
práticas de gestão de pessoas em 
empresas divididas em 24 setores da 
economia.

P90 – Pesquisa Clima 
A Pesquisa de Clima 2016 demonstrou 
a satisfação dos colaboradores em 
trabalhar no Sicredi, culminando no 
índice de favorabilidade de 82%. A 
instituição integra o P90, grupo seleto 
de empresas com índice igual ou acima 
de 78%. A pesquisa é feita a cada dois 
anos com os colaboradores com mais 
de três meses de atuação na 
instituição (em 2014, o índice do Sicredi 
foi de 78%). O Sicredi é uma das 
organizações referência em clima 
organizacional do Hay Group.   

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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SICREDI CREDUNI EM DESTAQUE

PAINEL GRANDES IDEIAS
Conciliação da Consignação 
Em 2016, a SICREDI CREDUNI foi 
premiada em 2º lugar no Painel Grandes 
Ideias na XXI Convenção Sicredi N/NE, 
com o módulo “Conciliação da 
Consignação”, apresentado pelo Gerente 
de Relacionamento Marcelo Maia Diniz, 
que expôs um novo tratamento dos 
arquivos de forma fácil e eficiente, 
otimizando o tempo por meio da 
automação dos processos, com maior 
segurança nas informações e 
possibilitando aos colaboradores uma 
maior disponibilidade de tempo para 
outras atividades. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 2016

Cooperados da SICREDI CREDUNI tiveram 
duas fotos selecionadas para compor o 
calendário 2017 do Sistema Sicredi N/NE, 
dentro do Concurso Fotográfico 2016, 
que este ano, teve como tema “Natureza 
em foco” direcionado aos cenários das 
regiões Norte e Nordeste do Brasil. Com 
a foto “Inselberg no semiárido”, o 
ganhador do 1º lugar na cooperativa, 
Kilson Pinheiro Lopes, recebeu um troféu 
e uma câmera fotográfica 
semiprofissional como forma de 
reconhecimento pelo registro. Já o 
cooperado Diogo Lopes de Oliveira, 
recebeu um troféu como prêmio pela 
foto também selecionada “Árvore das 
garças da UFCG”.  

Premiação do Concurso Fotográfico – Kilson Pinheiro Lopes, 1º lugar com a foto
“Inselberg no Semiário”

Diretor Presidente e Gerente da 
Agência Castelo Branco com 
premiação do Painel Grandes Ideias

Premiação do Concurso Fotográfico – Diogo Lopes de Oliveira, 2º lugar com a foto
“Árvore das garças da UFCG”

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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Participação na 
entrega do Prêmio 
SOMOSCOOP

Equipe do Sicredi Nacional 
em visita à Agência Castelo 
Branco

Apresentação da SICREDI 
CREDUNI em evento de posse, 
integração e capacitação dos
112 novos servidores da UFPB

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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Soma de
Forças

A união das pessoas é o que fortalece 
o sistema financeiro cooperativo e 
torna possível e concreto o apoio a um 
número cada vez maior de associados. 
E o trabalho de todos os colaboradores 
contribuiu para esse resultado.

ASSOCIADOS
A SICREDI CREDUNI tem grande 
preocupação com a adequação da 
solução oferecida ao associado, a partir 
do entendimento de suas necessidades. 

6.682 
Associados

97,56% 
 

Satisfação dos associados

53,79% 
Classificaram a SICREDI 
CREDUNI como EXCELENTE

 
1

72  
Eventos realizados com 
Associados

 

51 a 60 anos 

É a faixa etária média

27,92% 
de associados com essa 
faixa etária

 

 

PERFIL

53,47% 

Homens

 
 

99,76%
 

Pessoa
física 

 46,29% 

Mulheres

0,24%

 

Pessoa
jurídica

 

1 Índice de Satisfação medido por pesquisas internas

O objetivo maior é que haja a indicação 
correta do produto, atendendo o associado 
com eficiência. 

Para que esse processo ocorra de maneira 
adequada, são considerados atributos 
como o perfil do associado, segmento ao 
qual pertence, faixa de idade e renda, entre 
outros. 

A razão da SICREDI CREDUNI existir é 
atender aos associados e às suas 
necessidades econômico-financeiras, 
contribuindo para que tenham uma 
qualidade de vida cada vez melhor.

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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R$ 61.393,41
investidos na qualificação de

 colaboradores

100%
 

da equipe de 
atendimento com
Certificado CPA10

 

TREINAMENTO 
 DE COLABORADORES

Investir em qualificação 
é essencial: 100% dos 
colaboradores do 
atendimento possuem 
certificação¹ Anbima 
CPA 10 e grande parte já 
foi além, com o CPA 20.

COLABORADORES 

49
 Colaboradores

23%
 Mulheres em cargo 

de liderança  

36
 é a idade média 

dos colaboradores  

 

 

100%

 

moram na região da 
Cooperativa SICREDI CREDUNI

 

COLABORADORES

32%
 Homens

68%

 

Mulheres

Pelo sexto ano consecutivo, o Sicredi 
está entre as Melhores Empresas para 
Você Trabalhar, com 78 pontos no 
Índice de Felicidade no Trabalho (IFT).

Com papel fundamental na expansão e 
no crescimento da SICREDI CREDUNI, os 
colaboradores exercem uma atuação 
estratégica dupla: são os responsáveis 
pela execução da estratégia da 
instituição no dia a dia e também são 
associados. 

Para atender os vários perfis de 
associados, os colaboradores estão 
sendo treinados com o objetivo de 
compreender com clareza as 
necessidades de cada pessoa que vai 
até as agências do Sicredi em busca de 
soluções financeiras. 

Com o objetivo de entregar cada vez 
mais qualidade ao atendimento do 
associado, a SICREDI CREDUNI investiu 
R$ 61.393,41 na qualificação de 
colaboradores mediante o patrocínio 
de cursos de treinamento, capacitação 
e formação pessoal.

¹ CPA-10 e CPA-20 destinam-se a certificar profissionais das instituições que atuam na prospecção ou venda de 
produtos de investimento diretamente junto ao investidor, emitida pela ANBIMA - Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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Multiplicação de 
resultados

Soluções 
econômico-financeiras 
para os cooperados

Ano após ano a Paraíba vem sendo 
impactada positivamente pela atuação 
da cooperativa SICREDI CREDUNI uma 
vez que os recursos captados dos 
associados são investidos localmente, 
gerando emprego e renda, 
contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento local sustentável.

Um dos diferenciais competitivos da 
SICREDI CREDUNI é a capacidade de 
apresentar soluções 
econômico-financeiras adequadas a 

seus associados em virtude da sua 
proximidade e de seu modelo de 
gestão participativa, sempre fundadas 
em valores do cooperativismo. 

São produtos e serviços adequados às 
necessidades dos associados e à 
realidade socioambiental gerando 
agregação de renda, aumento da 
qualidade de vida do associado e da 
comunidade, desenvolvendo a região e 
gerando maior bem-estar para todos.

Até 2016 o rendimento das aplicações de Longo Prazo da 
SICREDI CREDUNI constituídas dos depósitos a prazo que 
recebem juros mais sobras foi publicado líquido do IRRF, 
enquanto todas as outras aplicações financeiras eram 
apresentadas com rendimento bruto, com exceção da 
poupança, como é a prática do mercado financeiro. Este ano 
apresentamos toda a série do rendimento das aplicações de 
Longo Prazo com o rendimento bruto de modo a facilitar a 
comparação com as outras alternativas de investimento. 

Incluímos também o IPCA índice oficial da inflação para os que 
queiram calcular o rendimento real das diversas aplicações. 
Desde o exercício de 2014, além do IRRF sobre os juros pagos 
ao capital, a SICREDI CREDUNI vem recolhendo numa conta 
judicial o IRRF sobre as sobras distribuídas e ajuizou uma ação 
declaratória contra o pagamento de IR sobre sobras, ainda 
sem decisão do mérito. O rendimento líquido do IRRF ficou em 
13,85% correspondendo a 99% do CDI.

RENDIMENTOS COMPARADOS DE 
INVESTIMENTOS NOS ÚLTIMOS 17 ANOS

FONTE: BACEN, ECONOMÁTICA E SICREDI CREDUNI 

Investimentos
%

Bolsa (SP)

US$ Comercial

Ouro

Poupança

CDI

SELIC

CREDUNI
Curto Prazo 
CREDUNI
Longo Prazo

IPCA

2001

-11,0

18,7

20,8

8,6

17,3

17,2

22,4

30,3

7,7

2002

-17,0

52,3

80,9

9,3

19,1

19,1

22,4

24,6

12,5

2003

97,3

-18,2

-0,8

11,2

23,3

23,3

27,5

28,3

9,3

2004

17,8

-8,1

-2,9

8,1

16,2

16,2

22,4

29,0

7,6

2005

27,7

-11,8

2,9

9,2

19,0

19,0

22,4

29,0

5,7

2006

32,9

-8,7

12,7

8,3

15,0

15,0

17,3

26,9

3,1

2007

43,6

-17,1

11,3

7,7

11,8

11,8

11,8

24,9

4,5

2008

-41,2

32,0

32,1

7,9

12,4

12,4

12,4

21,3

5,9

2009

81,9

-25,5

-3,1

7,1

9,9

9,9

9,9

17,1

4,3

2010

1,0

-3,6

30,7

6,9

9,8

9,7

9,8

18,4

5,9

2011

-18,1

12,2

15,9

7,5

11,6

11,6

11,6

17,5

6,5

2012

7,4

8,9

15,3

6,5

7,8

8,5

7,8

15,5

5,8

2013

-15,5

14,6

-17,4

6,3

8,1

8,2

8,1

13,7

5,9

2014

-2,9

13,4

12,0

7,1

10,8

10,9

10,8

13,4

6,4

2015

13,3

48,5

33,6

8,1

13,1

13,2

13,1

15,5

10,7

2016

38,9

-16,5

-12,3

8,3

14,0

14,0

14,0

16,3

6,3

Acumulado

358,3

84,7

598,4

270,4

804,5

811,3

1076,8

2612,1

200,5

2000

-10,7

9,3

6,0

8,3

17,3

17,4

24,5

6,0

24,9
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Dia C - entrega
dos livros em
Campina Grande

Dia C - entrega
dos livros em
Campina Grande

Natal + Solidário -
Colaboradores da
Sede Administrativa
SICREDI CREDUNI

Dia C - entrega
dos livros em
João Pessoa

COMUNIDADE
A atuação do Sicredi considera o princípio do interesse pela 
comunidade. As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentável local e regional onde atuam e 

consideram a questão ambiental como sendo de interesse 
da comunidade, promovendo a geração de valor 
compartilhado com os associados e a sociedade em geral. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A SICREDI CREDUNI realizou as seguintes 
ações sociais em 2016 

Doação de mais de 5 mil livros para Bibliotecas 
Municipais e Comunitárias de Campina Grande e 
João Pessoa 
A SICREDI CREDUNI promoveu pelo 2º ano consecutivo a 
arrecadação de livros novos e usados, para beneficiar 
Bibliotecas Municipais e Comunitárias de Campina Grande e 
João Pessoa.

Arrecadação de 2 toneladas de papéis recicláveis 
para beneficiar cooperativas de trabalhadores de 
materiais recicláveis
Cooperados e comunidade paraibana se envolveram com a 
doação de papéis recicláveis que beneficiou a COTRAMARE 
– Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis.

Coleta de 4 toneladas de lixo eletroeletrônico 
Cooperados, colaboradores e comunidade paraibana 
realizaram o descarte consciente de lixo eletroeletrônico, 
que além de contribuir com o meio ambiente, beneficiou 
diversas instituições filantrópicas. 

NATAL + SOLIDÁRIO
A SICREDI CREDUNI realizou a Campanha Natal + Solidário 
beneficiando com presentes cerca de 250 crianças de 
creches e escolas públicas em Queimadas, Campina Grande 
e João Pessoa.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
O Sicredi, por meio de suas Cooperativas, participou 
ativamente da Semana Nacional de Educação Financeira, 
iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira 
(CONEF) para promover a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira (ENEF), realizada em maio. 

Dentre as 1.087 atividades do evento, 511 foram promovidas 
pelo Sicredi incluindo palestras, oficinas e cursos.

As ações orientam os colaboradores e as comunidades, 
onde a instituição opera, sobre a importância de se fazer um 
planejamento da vida financeira. 

Orientar e educar os associados para o uso consciente dos 
recursos financeiros também faz parte das atividades da 
SICREDI CREDUNI. 
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43  
Patrocínio e doações

03  
Escolas participantes

19  
Instituições beneficiadas

06mil
Pessoas envolvidas

04  
Projetos realizados

15mil 
Pessoas beneficiadas

AÇÕES  SOCIAIS DA 
COOPERATIVA SICREDI CREDUNI

 

PROGRAMA A UNIÃO 
FAZ A VIDA

 Desenvolvido há mais de 20 anos, o Programa A União Faz a Vida 
entrega às comunidades conhecimento sobre o cooperativismo e 
a natureza das sociedades cooperativas, tendo como referência 
práticas internacionais para o planejamento e execução de sua 
estratégia.

Em 2016, 61 Cooperativas do 
Sicredi beneficiaram 215.752 
crianças, envolvendo 17.807 
educadores em ações do 
Programa A União Faz a 
Vida, em 1.368 escolas, de 
249 municípios. 

* Dados do balanço do Sicredi no primeiro 
semestre de 2016.
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Paulo Ortiz Rocha de Aragão Rômulo Marinho do Rêgo Dagoberto Lourenço Ribeiro
Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor Financeiro 

Paulo Ortiz Rocha de Aragão Rômulo Marinho do Rêgo Dagoberto Lourenço Ribeiro
Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor Financeiro 

RELATÓRIO ANUAL DO FATES - 2016
ATIVIDADES
1) Cursos e treinamentos para colaboradores
Público: Colaboradores e estagiários 
Valor previsto:     R$ 40.000,00
Valor gasto:    R$ 61.393,41

2) Cursos (MBA, CPA) e treinamentos pela Central Sicredi N/NE
Público: Diretores, conselheiros e colaboradores
Valor previsto:     R$ 52.000,00
Valor gasto:     R$ 73.586,86

3) Cursos de curta duração através de convênios e parcerias com 
SENAI, SENAC e SEBRAE
Público: Sócios e dependentes
Valor previsto:     R$ 35.000,00
Valor gasto:     R$ 48.036,00

4) Minicursos e palestras
Público: Sócios, dependentes e funcionários
Valor previsto:     R$ 15.000,00
Valor gasto:     R$                   -

5) Encontro de Aniversariantes 
Público: Sócios aniversariantes 
Valor previsto:     R$ 67.800,00
Valor gasto:     R$ 83.223,94

6) Comunicação com os sócios
Valor previsto:     R$ 30.000,00
Valor gasto:     R$ 22.489,25

7) Material gráfico e brindes de divulgação para marketing 
Valor previsto:     R$ 40.000,00
Valor gasto:     R$ 19.875,45

8) Confraternizações (AGO, final de ano, colaboradores e 
dependentes)
Valor previsto:     R$ 22.000,00
Valor gasto:     R$ 6.800,00

9) Patrocínios 
Valor previsto:     R$ 18.000,00
Valor gasto:     R$ 16.150,00

10) OCB – Contribuição cooperativista
Valor previsto:     R$ 87.000,00
Valor gasto:     R$ 77.651,07

TOTAL DOS CUSTOS ORÇADOS:   R$ 406.800,00
TOTAL DOS VALORES GASTOS:   R$ 409.205,98
SALDO INICIAL:     R$ 984.481,07

DESTINAÇÃO DE 5% DAS SOBRAS DE 2016:  R$ 450.266,46
SALDO FINAL:     R$ 1.025.541,55

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO FATES PARA 2017
1) ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Atividades de capacitação técnica nas áreas: da própria atividade, 
especialidade ou profissão; de economia, investimento e consumo e 
de direito tributário e fiscal.

1.1) Cursos e treinamentos para colaboradores e estagiários 
Exemplos: cursos preparatórios para CPA, MBA e de treinamentos 
promovidos pelo Sistema Sicredi
Público: Colaboradores e estagiários
Valor previsto:     R$ 64.000,00

1.2) Cursos de curta duração
De responsabilidade de instituições parceiras como SENAI, SENAC, 
SEBRAE e SESCOOP, direcionados para geração de rendas e 
capacitação profissional. 
Público: Associados e dependentes
Valor previsto:     R$ 50.000,00

1.3) Minicursos e palestras
Público: Cooperados, dependentes e colaboradores 
Valor previsto:     R$ 15.000,00

2) ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
Atividades educativas relacionadas com: difusão e fomento do 
cooperativismo; formação, capacitação e treinamento de pessoas 
(associados, dirigentes, conselheiros e funcionários) para a gestão e 
fiscalização da SICREDI CREDUNI;  constituição e formação de 
biblioteca relacionados com as atividades da Cooperativa.

2.1) Cursos e treinamentos promovidos pelo Sistema Sicredi e 
voltados para a gestão e fiscalização da SICREDI CREDUNI. 
Público: Colaboradores, dirigentes, conselheiros e delegados 
seccionais
Valor previsto:     R$ 83.000,00

2.2) Contribuição Cooperativista à OCB (Organização das 
Cooperativas do Brasil)
Valor:      R$ 88.500,00

3) ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividades sociais e de assistência social nos seguintes casos: na 
ocorrência de casos de doença grave, acidentes (catástrofes); 
comunicação direta com o quadro social e eventos de caráter 
festivos para promover a integração social dos associados, 
funcionários e dependentes.

3.1) Encontro de Aniversariantes
Público: Sócios aniversariantes
Valor previsto:     R$ 70.000,00
3.2) Comunicação com os sócios
Valor previsto:     R$ 15.000,00
3.3) Material gráfico e de divulgação
Valor previsto:     R$ 20.000,00
3.4) Confraternizações
Realização de AGO, de AGE, de encontros preparatórios com 
delegados e grupos secionais, de festividades de final de ano e de 
datas comemorativas associadas ao quadro de cooperados
Valor previsto:     R$ 8.000,00
3.5) Patrocínios e doações 
Valor previsto:     R$ 16.000,00

TOTAL DOS CUSTOS ORÇADOS: 
R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais)

PATROCÍNIOS NÃO CUSTEADOS PELO FATES:
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Proposta do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI 
aprovada na reunião do dia 22 de fevereiro de 2017. O Conselho 
propõe a flexibilidade de remanejamento de recursos de uma 
rubrica para outra, caso haja necessidade.
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RESULTADOS FINANCEIROS

O critério de distribuição de SOBRAS é 
de acordo com a utilização pelo 
associado dos produtos da cooperativa.

A seguir apresentamos os principais 
Indicadores de Resultados gerados pela 
SICREDI CREDUNI em 2016:

ÓTIMOS RESULTADOS

DEPÓSITOS

CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL

COOPERADOS

RESULTADO (Juros ao Capital + SOBRAS)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2014 2015 2016

80.057
64.076

95.584

ATIVOS TOTAIS

2014 2015 2016

161.535
135.750

179.579

2014 2015 2016

11.590
9.775

12.335

2014 2015 2016

58.37160.250 61.699

2014 2015 2016

129.576
110.712

142.210

2014 2015 2016

CAPITAL SOCIAL

2014 2015 2016

38.65143.154 39.793

O resultado positivo (SOBRAS) é 
distribuído anualmente aos 
associados que realizam operações 
financeiras com a Cooperativa. 

5.781 

6.161 

6.682
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ATIVO 31/12/2016 31/12/2015 
(Reapresentado)

CIRCULANTE  72.203  64.435 

    DISPONIBILIDADES (NOTA 04)  387  644 

       Disponibilidades  387  644 

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  21.116  17.808 

        Centralização Financeira - Cooperativas (NOTA 04)  21.116  17.808 

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05)  48.092  43.973 

        Operações de Crédito  48.991  44.704 

        (Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)  (899)  (731)

    OUTROS CRÉDITOS  2.598  2.002 

        Rendas a Receber  1.386  1.171 

        Diversos (NOTA 06)  1.214  832 

        (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)  (NOTA 05)  (2)  (1)

    OUTROS VALORES E BENS (NOTA 07)  10  8 

        Despesas Antecipadas  10  8 

NÃO CIRCULANTE  107.376  97.100 

    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  107.376  97.100 

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05)  91.509  83.487 

        Operações de Crédito  93.219  84.872 

        (Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)  (1.710)  (1.385)

    OUTROS CRÉDITOS (NOTA 06)  6.305  5.349 

        Diversos  6.305  5.349 

    INVESTIMENTOS (NOTA 08)  8.481  7.296 

        Outros Investimentos  8.481  7.296 

    IMOBILIZADO DE USO (NOTA 09)  986  796 

        Outras Imobilizações de Uso  2.518  1.922 

        (Depreciação acumulada)  (1.532)  (1.126)

    INTANGÍVEL (NOTA 09)  95  172 

        Outros Ativos Intangíveis  269  583 

        (Amortização acumulada)  (174)  (411)

TOTAL DO ATIVO  161.535 179.579 

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 
(Reapresentado)

CIRCULANTE  18.213  21.597 

    DEPÓSITOS (NOTA 10)  7.159  11.144 

        Depósitos à Vista  6.024  5.761 

        Depósitos a Prazo/Sob Aviso  1.135  5.383 

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  8  2 

        Recursos em Trânsito de Terceiros  8  2 

    OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO (NOTA 11)  3.018  3.018 

        Empréstimos  País - Outras Instituições  3.018  3.018 

    OUTRAS OBRIGAÇÕES  8.028  7.433 

        Cobrança e Arrecadação de Tributos  6  5 

        Sociais e Estatutárias  1.555  1.129 

        Fiscais e Previdenciárias  5.505  5.456 

        Diversas (NOTA 12)  962  843 

NÃO CIRCULANTE  99.666  81.566 

    EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  99.666  81.566 

    DEPÓSITOS (NOTA 10)  94.449  74.997 

        Depósitos a Prazo  94.449  74.997 

    OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO (NOTA 11)  3.441  5.748 

        Empréstimos  País - Outras Instituições  3.441  5.748 

    OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.776  821 

        Diversas (NOTA 12)  1.776  821 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  61.700  58.372 

    CAPITAL SOCIAL (NOTA 14)  39.794  38.651 

        De Domiciliados no País  46.948  41.607 

        (Capital a Realizar)  (7.154)  (2.956)

    RESERVAS DE SOBRAS  7.967  7.067 

 Reserva de Lucros  7.967  7.067 

    RESERVAS DE CAPITAL  6.284  5.718 

Outras Reservas de Capital  6.284  5.718 

    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (NOTA 14)  7.655  6.936 

 Sobras/Perdas acumuladas  7.655  6.936 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  179.579  161.535 

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de Reais)

Marcelina Félix dos Santos
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DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS (Em milhares de Reais)

DESCRIÇÃO DAS CONTAS 01/07/2016 a 31/12/2016                                                                        
(Não Auditado) 01/01/2016 a 31/12/2016 01/01/2015 a 31/12/2015                                                                          

(Reapresentado)

Ato 
Cooperativo

Ato Não 
Cooperativo Total Ato 

Cooperativo
Ato Não 

Cooperativo Total Ato 
Cooperativo

Ato Não 
Cooperativo Total

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  15.883  -    15.883  31.111  -    31.111  26.929  -    26.929 

  Operações de Crédito  15.883  -    15.883  31.111  -    31.111  26.929  -    26.929 

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  (6.298)  -    (6.298)  (12.552)  -    (12.552)  (9.788)  -    (9.788)

  Operações de Captação no Mercado  (4.981)  -    (4.981)  (9.771)  -    (9.771)  (7.621)  -    (7.621)

  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (780)  -    (780)  (1.628)  -    (1.628)  (1.187)  -    (1.187)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  9.585  -    9.585  18.559  -    18.559  17.141  -    17.141 

OUTROS INGRESSOS  E RECEITAS/DISPÊNDIOS E 
DESPESAS OPERACIONAIS

 (1.926)  (17)  (1.943)  (3.870)  (30)  (3.900)  (3.582)  (30)  (3.612)

  Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços  -    27  27  -    51  51  -    39  39 

  Rendas de Tarifas Bancárias  38  -    38  76  -    76  71  -    71 

  Dispêndios e Despesas de Pessoal  (2.413)  (24)  (2.437)  (4.630)  (45)  (4.675)  (4.185)  (44)  (4.229)

  Outros Dispêndios e Despesas Administrativas  (1.496)  (2)  (1.498)  (2.646)  (4)  (2.650)  (2.503)  (3)  (2.506)

  Dispêndios e Despesas Tributárias  (5)  -    (5)  (9)  -    (9)  (8)  -    (8)

  Outros Ingressos e Receitas Operacionais         (Nota 17)  2.938  -    2.938  5.207  -    5.207  4.227  -    4.227 

  Outros Dispêndios e Despesas Operacionais   (Nota 18)  (988)  (18)  (1.006)  (1.868)  (32)  (1.900)  (1.184)  (22)  (1.206)

RESULTADO OPERACIONAL  7.659  (17)  7.642  14.689  (30)  14.659  13.559  (30)  13.529 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL  (6)  -    (6)  (6)  -    (6)  14  -    14 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO  7.653  (17)  7.636  14.683  (30)  14.653  13.573  (30)  13.543 

RESULTADO ANTES DAS  PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  7.653  (17)  7.636  14.683  (30)  14.653  13.573  (30)  13.543 

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  (141)  -    (141)  (141)  -    (141)  (124)  -    (124)

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES  7.512  (17)  7.495  14.542  (30)  14.512  13.449  (30)  13.419 

DESTINAÇÕES  (5.507)  -    (5.507)  (6.858)  -    (6.858)  (6.484)  -    (6.484)

  Juros sobre o Capital Próprio  (5.507)  -    (5.507)  (5.507)  -    (5.507)  (5.260)  -    (5.260)

  Fates - Estatutário  -    -    -    (450)  -    (450)  (408)  -    (408)

  Reserva Legal - Estatutária  -    -    -    (901)  -    (901)  (816)  -    (816)

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO  2.005  (17)  1.988  7.684  (30)  7.654  6.965  (30)  6.935 

Demonstrações Financeiras

Marcelina Félix dos Santos
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXO DE CAIXA (Em milhares de Reais)

01/07/2016 a 
31/12/2016

(Não Auditado)

01/01/2016 a 
31/12/2016

01/01/2015 a 
31/12/2015

(Reapresentado)

  RESULTADO DO EXERCÍCIO  7.495  14.512  13.419 

    Resultado do exercício  7.495  14.512  13.419 

    AJUSTES AO RESULTADO DO EXERCÍCIO  140  1.238  344 

      (Reversão) Provisão para operações de crédito  442  492  (261)

      Depreciação do imobilizado de uso  93  173  166 

      Amortização do intangível  12  25  39 

      Baixas do ativo permanente  32  32  44 

      (Reversão) Provisão para passivos contingentes  -    955  764 

      Destinações ao FATES  (450)  (450)  (408)

      Dividendos SicrediPar  11  11  -   

  VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS  348  (467)  5.632 

    (Aumento) Redução em Serviços de Compensação de Cheques  15  -    -   

    (Aumento) Redução em operações de crédito  (7.238)  (12.634)  (18.864)

    (Aumento) Redução em outros créditos  (1.578)  (1.593)  (2.397)

    (Aumento) Redução em outros valores e bens  (1)  (1)  (4)

    Aumento (Redução) em depósitos  9.127  15.467  20.154 

    Aumento (Redução) em relações interfinanceiras passivas  (45)  -    -   

    Aumento (Redução) em relações interdependências passivas  (1)  6  -   

    Aumento (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses  (1.187)  (2.307)  5.790 

    Absorção de dispêndios pelo FATES  240  41  (17)

    (Redução) Aumento em outras obrigações  1.016  554  970 

  ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)  7.983  15.283  19.395 

    Aquisição de Investimentos  (248)  (1.185)  (697)

    Aquisição de Imobilizado de Uso  (459)  (628)  (90)

    Aquisição de Intangível  319  314  8 

  ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)  (388)  (1.499)  (779)

    Aumento (redução) de capital  (200)  1.142  (4.503)

    Juros ao capital próprio  (5.507)  (5.507)  (5.260)

    Distribuição de Sobras  -    (6.368)  (5.128)

outros  -    -   

  ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)  (5.707)  (10.733)  (14.891)

  AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  1.888  3.051  3.725 

  Caixa e equivalente de caixa no início do período  19.614  18.451  14.726 

  Caixa e equivalente de caixa no fim do período        (NOTA 04)  21.502  21.502  18.451 

Marcelina Félix dos Santos
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXO DE CAIXA (Em milhares de Reais)

01/07/2016 a 
31/12/2016

(Não Auditado)

01/01/2016 a 
31/12/2016

01/01/2015 a 
31/12/2015

(Reapresentado)

  RESULTADO DO EXERCÍCIO  7.495  14.512  13.419 

    Resultado do exercício  7.495  14.512  13.419 

    AJUSTES AO RESULTADO DO EXERCÍCIO  140  1.238  344 

      (Reversão) Provisão para operações de crédito  442  492  (261)

      Depreciação do imobilizado de uso  93  173  166 

      Amortização do intangível  12  25  39 

      Baixas do ativo permanente  32  32  44 

      (Reversão) Provisão para passivos contingentes  -    955  764 

      Destinações ao FATES  (450)  (450)  (408)

      Dividendos SicrediPar  11  11  -   

  VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS  348  (467)  5.632 

    (Aumento) Redução em Serviços de Compensação de Cheques  15  -    -   

    (Aumento) Redução em operações de crédito  (7.238)  (12.634)  (18.864)

    (Aumento) Redução em outros créditos  (1.578)  (1.593)  (2.397)

    (Aumento) Redução em outros valores e bens  (1)  (1)  (4)

    Aumento (Redução) em depósitos  9.127  15.467  20.154 

    Aumento (Redução) em relações interfinanceiras passivas  (45)  -    -   

    Aumento (Redução) em relações interdependências passivas  (1)  6  -   

    Aumento (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses  (1.187)  (2.307)  5.790 

    Absorção de dispêndios pelo FATES  240  41  (17)

    (Redução) Aumento em outras obrigações  1.016  554  970 

  ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)  7.983  15.283  19.395 

    Aquisição de Investimentos  (248)  (1.185)  (697)

    Aquisição de Imobilizado de Uso  (459)  (628)  (90)

    Aquisição de Intangível  319  314  8 

  ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)  (388)  (1.499)  (779)

    Aumento (redução) de capital  (200)  1.142  (4.503)

    Juros ao capital próprio  (5.507)  (5.507)  (5.260)

    Distribuição de Sobras  -    (6.368)  (5.128)

outros  -    -   

  ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)  (5.707)  (10.733)  (14.891)

  AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  1.888  3.051  3.725 

  Caixa e equivalente de caixa no início do período  19.614  18.451  14.726 

  Caixa e equivalente de caixa no fim do período        (NOTA 04)  21.502  21.502  18.451 

Marcelina Félix dos Santos
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NOTAS EXPLICATIVAS¹ ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM MILHARES DE 
REAIS).
  
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa de Crédito SICREDI CREDUNI - Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da 
Paraíba LTDA, anteriormente denominada Creduni - Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores das Instituições Públicas De Ensino Superior do Estado 
Da Paraíba LTDA ,é uma cooperativa de crédito singular, filiada à  Cooperativa Central 
de Crédito Norte Nordeste - Central Sicredi NNE ("Central Sicredi N/NE") e integrante 
do Sistema Cooperativo Sicredi (“Sicredi”). Instituição financeira não bancária, 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que  iniciou as atividades em  
19/07/1993 e tem por objetivos principais:

i) Desenvolver programas de poupança, de uso adequado do crédito e de prestação 
de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de 
cooperativas de crédito;

ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira aos associados em suas 
atividades específicas;

iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o 
cooperativismo.

A execução das atividades obedece ao disposto na legislação pertinente, assim como 
aos atos regulamentares oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do Sicredi.
O Sicredi, em 31 de dezembro de 2016, está organizado por 118 Cooperativas de 
Crédito filiadas, que operam com uma rede de atendimento com mais de 1523 pontos. 
A estrutura conta ainda com cinco Centrais Regionais – acionistas da Sicredi 
Participações S.A. (“SicrediPar”) – a Confederação Interestadual das Cooperativas 
Ligadas ao Sicredi (“Confederação Sicredi”), uma Fundação juntamente com o Banco 
Cooperativo Sicredi S.A (“Banco”).
"A Cooperativa é parte integrante do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 
(FGCoop) desde março de 2014, associação civil sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica de direito privado de abrangência nacional, conforme anexo I 
à resolução CMN nº 4.284, de 5 de novembro de 2013.

O FGCoop tem por objeto prestar garantia de créditos nos casos de decretação de 
intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituição associada, até o limite de R$ 
250 mil reais por associado (CPF/CNPJ), bem como contratar operações de 
assistência, de suporte financeiro e de liquidez com essas instituições.

A Cooperativa também é parte integrante da Sicredi Fundos Garantidores, empresa 
sem fins lucrativos cuja formação de reservas advém de contribuições mensais e 
extraordinárias de cooperativas associadas ao fundo o qual tem por objeto 
assegurar a credibilidade e a solvabilidade das suas associadas. Conforme regras 
estabelecidas nos Regulamentos dos Fundos Garantidores, as contribuições 
mensais são apuradas pelo somatório de duas parcelas: parcela fixa, relacionada ao 
objetivo de cada Fundo; e parcela variável, relativa ao risco imputado ao Sistema 
(considera níveis de liquidez, de margem de capital e de utilização de dispositivos de 
segurança)."
Conforme Ata da Assembleia Extraordinária do Conselho de Administração do dia 18 
de maio de 2016, foi aprovada a proposta de Filiação ao Sistema Sicredi.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas pela Lei 
nº 6.404/76, alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.041/09 e em 
consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Bacen e CMN, consubstanciadas 
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos 
pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC aprovados pelo Bacen (CPC 01, 03, 05, 10, 23, 24 e 
25), especificamente aquelas aplicáveis a entidades cooperativas e a Lei do 
Cooperativismo n° 5.764 de 16 de dezembro de 1971 e Lei Complementar 130 de 17 de 
abril de 2009.

Visando permitir a adequada análise da posição patrimonial e financeira da 
Cooperativa, a partir deste exercício, serão apresentados no Balanço Patrimonial e 
na nota explicativa de Outros Créditos Diversos rubrica de "Adiantamentos para 
pagamentos de nossa conta", os valores referentes aos projetos de investimento em 
tecnologia segregados em circulante e realizável a longo prazo, assim como a 
apresentação retrospectiva dos valores. A segregação foi efetuada com base no 
prazo de encerramento dos projetos em andamento. Com isso certos valores das 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015 estão sendo reapresentados.

Além dos valores acima citados,  foi efetuada a realocação de alguns dos valores 
referentes a "Rendas de tarifas bancárias" e reapresentados para melhor 
compreensão e para fins de comparação da Demonstração de Sobras ou Perdas de 
2015 e 2016, conforme demonstrados no quadro abaixo:

"(i) reclassificação de saldos oriundos de benfeitorias em imóveis e outros saldos 
anteriormente classificados no grupo de diferido; 
(ii) alocação de receitas de recuperação de crédito em grupo de Operações de Crédito 
(iii) os juros sobre o capital próprio estão sendo reapresentados de acordo com os 
requisitos de divulgação do COSIF, os quais determinam que tais valores sejam 
apresentados como destinação específica na demonstração das mutação do 
patrimônio líquido" 
As demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2016 não foram auditadas. 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria em 01 de fevereiro de 2017. 

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
 
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações 
financeiras foram: 
 
a) Apuração do resultado 
Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as despesas, são registrados 
mensalmente de acordo com o regime de competência, que estabelece que os 
ingressos e os dispêndios e as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração 
dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento, alocados 
de forma proporcional de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato 
cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo, quando não identificados com 
cada atividade. 
De acordo com a Lei nº 5.764/71, o resultado é segregado e apresentado em atos 
cooperativos, aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou pelas 

2015 
Original

Valor ajustado 
em 2015

2015
Reapresentado

BALANÇO PATRIMONIAL (i)

Ativo Não circulante  97.085  15  97.100 

Imobilizado de Uso  796 

Intangível  9  162  172 

Diferido  162  (162)  -   

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS (ii)

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  29.411  (2.482)  26.929 

 26.984  (55)  26.929 

 2.427  (2.427)  -   

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  (9.048)  (740)  (9.788)

 (447)  (740)  (1.187)

DESPESAS OPERACIONAIS  (12.094)  8.482  (3.612)

 1.006  3.221  4.227 

 (6.466)  5.260  (1.206)

DESTINAÇÕES  (1.224)  (5.260)  (6.484)

 -    (5.260)  (5.260)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO 
PATROMÔNIO LIQUIDO (iii)

Resultado do período  8.160  5.259  13.419 

Juros ao Capital Próprio  -    (5.260)  (5.260)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (iii)

Resultado do exercício  8.160  5.259  13.419 

 (86)  430  344 

 637  4.995  5.632 

Proveniente/(Aplicado)  14.500  4.895  19.395 

Proveniente/(Aplicado)  (735)  (44)  (779)

Juros ao capital próprio  -    (5.260)  (5.260)

Proveniente/(Aplicado)  10.039  (24.930)  (14.891)

¹ As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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2016 2015

Disponibilidades

  Caixa  350  588 

  Depósitos bancários  37  56 

  Relações Interfinanceiras - Centralização finan-
ceira em Cooperativa Central

 21.116  17.808 

Total  21.503  18.452 

Operações de crédito
2016 2015

Circulante Não Circulante Total Total

Empréstimos e títulos descontados  48.024  92.380  140.404  126.762 

Financiamentos  967  839  1.806  2.814 

Carteira total  48.991  93.219  142.210  129.576 

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016
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Outros créditos
2016 2015

Circulante Não Circulante Total Total

Títulos e créditos a receber (i)  353  -  353  245 

Total  353  -  353  245 

Níveis de 
Risco %

Carteira Provisão para operações de 
Crédito

2016 2015 2016 2015

Nível A 0,50  135.177  126.446  676  632 

Nível B 1,00  2.718  753  27  8 

Nível C 3,00  1.234  475  37  14 

Nível D 10,00  787  255  79  26 

Nível E 30,00  1.057  572  317  172 

Nível F 50,00  177  14  89  7 

Nível G 70,00  92  153  64  107 

Nível H 100,00  1.321  1.153  1.322  1.151 

Total  142.563  129.821  2.611  2.117 

Setor

2016 2015

"Vencidas  
a partir 

de  
15 dias"

A vencer
Total da 
Carteira

Total da 
CarteiraAté 90 

dias
De 91 a 365 

dias
Acima de 
365 dias

Pessoas Físicas  260  15.121  33.610  93.219  142.210  129.541 

Cartão de Crédito  -  306  47  -  353  245 

Pessoas Jurídicas  -  -  -  -  -  35 

Total  260  15.427  33.657  93.219  142.563  129.821 

2016 % 2015 %

10 maiores devedores  2.647 2%  2.264 2%

50 devedores seguintes  8.519 6%  8.137 6%

100 devedores seguintes  12.768 9%  12.195 9%

Demais  118.629 83%  107.225 83%

Total  142.563 100%  129.821 100%

2016 2015

Saldo inicial  2.117  2.379 

Constituição de provisão  1.628  1.187 

Reversão de Provisão  (1.136)  (1.448)

Saldo final  2.611  2.117 

2016 2015

Adiantamentos e antecipações salariais  8  45 

Adiantamentos para pagamentos de nossa conta  -  32 

Adiantamentos por conta de imobilizações  828  420 

Impostos e contribuições a compensar  1  1 

2016 2015

Opções por Incentivos Fiscais  9  8 

Operações com cartões (Nota 5a)  353  245 

Devedores Diversos  15  81 

Total Circulante  1.214  832 

2016 2015

Devedores por depósitos em garantia (i)  6.305  5.349 

Total realizável a longo prazo  6.305  5.349 

2016 2015

Despesas antecipadas  10  8 

Total Circulante  10  8 

Registrados ao custo de aquisição 2016 2015

Cooperativa Central Sicredi Norte Nordeste  8.233  7.295 

Sicredi Participações S.A.  247  - 

Outras Participações e Investimentos  -  - 

Sicredi Fundos Garantidores  1  - 

Outras Ações e Cotas  -  1 

Total  8.481  7.296 

Sicredi 
Participações 

S.A.

Sicredi 
Fundos 

Garantidores

Cooperativa Central 
Sicredi

2016 2016 2016 2015

Número de ações/quotas possuídas  247  1  8.233  7.295 

Percentual de participação 0,03 0,00 6,86 6,92

Capital social 869.279 165.000  120.083  105.363 

Patrimônio líquido 911.739 204.709  132.984  116.408 

Lucro líquido do exercício 41.442 10.965  1.650  1.090 

Valor do investimento  247  1  8.233  7.295 

"Taxas 
anuais 

de 
depreciação 

%"

2016
2015

(Reapresentado)

"Custo 
corrigido"

"Depreciação/ 
Amortização 
acumulada"

Líquido Líquido

Imobilizado de Uso (i) -  2.518  (1.532)  986  796 

Móveis e equipamentos 
em estoque -  - 

Imobilizações em curso -  -  -  - 

Terrenos -  -  -  - 

Edificações 4,00  430  (152)  278  293 

Instalações 10,00  398  (302)  96  43 

Móveis e equipamentos 
de uso 10,00  754  (365)  389  284 

Sistema de comunicação 10,00  63  (16)  47  16 

Sistema de 
processamento de dados 20,00  795  (653)  142  144 

Sistema de segurança 10,00  78  (44)  34  16 

Intangível  269  (174)  95  172 

   Outros ativos intangíveis 20,00  269  (174)  95  172 

Total  2.787  (1.706)  1.081  968 
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Depósitos

2016 2015

Sem 
vencimento e                        
até 3 meses

De 3 a 12 
meses

Acima de 12 
meses  Total  Total 

Depósitos à vista  6.024  -  -  6.024  5.761 

Depósitos a prazo  402  733  94.449  95.584  80.380 

 Total  6.426  733  94.449  101.608  86.141 

2016 2015

Empréstimos no país - outras instituições

Cooperativa Central Sicredi NNE  3.018  3.018 

Total circulante  3.018  3.018 

Empréstimos no país - outras instituições

Cooperativa Central Sicredi NNE  3.441  5.748 

Total exigível a longo prazo  3.441  5.748 

2016 2015

Provisão para pagamentos a efetuar  526  573 

Credores diversos (i)  436  270 

Total circulante  962  843 

Provisão para passivos contingentes (ii)  1.776  821 

Total exigível a longo prazo  1.776  821 

Natureza Saldo Inicial do 
Período 01/01/2016

Aumento 
Provisão

Baixa/Reversão 
de Provisão

Saldo Final 
do Período 
31/12/2016

Tributária  821  955  -    1.776 

Total  821  955  -    1.776 

2016 2015

Capital Social  39.794  38.651 

Total de associados  6.682  6.222 

2016 2015

Resultado após a participação nos lucros e antes da tributação sobre o lucro  14.512  13.419 

IRPJ e CSLL pelas alíquotas fiscais de 42%  (6.095)  (5.636)

Exclusões / (Adições):

Lucros e Dividendos  10  1 

Receita com atos cooperativos  6.167  5.701 

Constituição de PPR pessoal  (59)  (52)

Efeito de alteração da alíquota da CSLL  -    -   

Outros Líquidos  (23)  (14)

IRPJ e CSLL correntes  6.095  5.636 

IRPJ e CSLL registrados no resultado  -    -   

2016 2015

Ativo  30.970  26.274 

Relações interfinanceiras – Centralização financeira (Nota 04)  21.116  17.808 

Rendas a receber  1.374  1.171 

Investimentos  (Nota 08)  8.480  7.295 

Passivo  6.459  8.766 

Obrigações por empréstimos (Nota 11)  6.459  8.766 

Receitas  4.068  3.365 

Ingressos depósitos intercooperativos  2.957  2.427 

Outros ingressos e receitas operacionais  1.111  938 

Despesas  2.009  5.538 

Operações de Empréstimos e Repasses  1.153  4.813 

Outros Dispêndios Despesas Operacionais  856  725 
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Natureza da operação 2016 % em relação ao total 2015

Depósitos à vista  302 5%  77 

Depósitos a prazo  3.510 4%  2.419 

Operações de crédito  316 0%  445 

Benefícios 2016 2015

Pessoas chave da administração  822  761 

2016
2015

(Reapresentado)

Outras Receitas Operacionais  1.248  1.000 

Reversão de Provisões Operacionais  -  2 

Recuperação de Despesas Administrativas  7  3 

Recuperação de Crédito Baixado como Prejuízo  970  795 

Receita de Ingressos Intercooperativos (i)  2.957  2.427 

Rendas de Participações  25  - 

Total  5.207  4.227 

2016 2015

Despesas com Depreciação  173  166 

Despesas com Amortização  25  39 

Contribuiçao a Cooperativa Central  221  179 

Contribuiçoes cooperativistas / OCE  78  - 

Contribuição FGV  14  24 

Despesas Anuidade Cartao Crédito Bansicred  29  20 

Despesas Corretora  30  27 

Ajuste de Exercicio Anterior  -  8 

Despesa com Projeto Totalcoop  480  400 

Despesa com Comitê de Investimento  5  5 

Despesa com Comitê de Marketing  19  21 

 Despesa com milhas cartão de crédito Sicredi  8  6 

Fraude Cartão de Crédito  -  2 

Despesas Anuidade Cartão de Débito Bansicredi  68  59 

Direito de Uso da Marca Unicred  5  5 

 Desp.Credenciamento Folha Pgto Adm.Pública Federal  372  - 

Parceiros Comerciais  -  3 

 Desempenho da Atividade  1  3 

Despesa com Saque Cartão  112  87 

 Variação Cambial Negativa  1  1 

Custos de Manutenção do Sistema  96  96 

 Contribuição SFG  21  - 

 2016  2015

Outras despesas operacionais  105  54 

Desconto Concedidos em Opr de Crédito  37  - 

Total  1.900  1.206 
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Marcelina Félix dos Santos

Limites operacionais 2016 2015

O capital qualificado de Nível I pode ser detalhado 
conforme segue:

Capital principal - CP  61.692  58.370 

Capital social  39.793  38.652 

Reservas de capital, reavaliação e de lucros  14.252  12.784 

Lucros acumulados  7.655  6.936 

Ajuste prudencial II - ativos intangíveis a partir de 
outubro 2013  8  2 

Total do capital qualificado  61.692  58.370 

Ativos ponderados pelo risco + RBAN  127.873  115.017 

Índice sobre o PR considerando a RBAN 48,24% 50,61%

Situação para o limite de imobilização  29.773  28.299 

Índice de imobilização (limite 50%)

   PARECER DO 
  CONSELHO 
 FISCAL
O Conselho Fiscal da SICREDI CREDUNI 
reunido ordinariamente no Edifício Sede da 
CREDUNI situado à Rua Antenor Navarro, 
496, Bairro da Prata, Campina Grande - PB, 
nesta data por seus membros abaixo 
assinados, convocados para examinar e 
emitir parecer sobre o Balanço encerrado 
em 31/12/2016, bem como as 
Demonstrações Financeiras, demais 
documentos contábeis, operações ativas e 
passivas, escrituração de livros, saldos e 
procedimentos relativos ao período de 
01/01/2016 a 31/12/2016, depois de tudo 
visto e examinado, emite o seguinte parecer:

“Somos pela aprovação do Balanço 
encerrado em 31/12/2016 e demais 
documentos contábeis e operacionais 
examinados, por estarem em ordem e de 
acordo com as normas contábeis e 
legislação vigente”.

Dê-se conhecimento deste parecer à Diretoria 
Executiva, ao Conselho de Administração e à 
Assembleia Geral Ordinária.  

Campina Grande, 23 de fevereiro de 2017.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores e Associados da Sicredi CREDUNI - 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Servidores das Instituições Públicas de Ensino 
Superior do Estado da Paraíba Ltda.
Campina Grande - PB

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Sicredi 
CREDUNI - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Servidores das Instituições Públicas de Ensino 
Superior do Estado da Paraíba Ltda. (“Cooperativa”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações de 
sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Sicredi CREDUNI - Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da 
Paraíba Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil - BACEN.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos - Auditoria dos valores 
correspondentes a 31 de dezembro de 2015
O exame das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, 
preparadas originalmente antes dos ajustes em 
decorrência de reclassificações dos saldos de diferido
no balanço patrimonial, de rendas de recuperação de 
crédito e resultado da centralização financeira na 
demonstração de sobras ou perdas, bem como 
quanto a apresentação da destinações dos juros 
sobre capital próprio nas demonstrações das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, 
descritos na nota 2, foi conduzida sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes, 
que emitiram relatório de auditoria sem modificação 
com data de 02 de fevereiro de 2016. Como parte de 
nosso exame das demonstrações financeiras 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2016, examinamos os ajustes nos valores 
correspondentes em 31 de dezembro de 2015, que em 
nossa opinião são apropriados e foram corretamente 
efetuados, em todos os aspectos relevantes. Não 

fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar 
quaisquer outros procedimentos sobre as 
demonstrações financeiras da Cooperativa 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2015 e, portanto, não expressamos opinião ou 
qualquer forma de asseguração sobre essas 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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 qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no relatório da administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Cooperativa continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Cooperativa ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações 
financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estejam 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 detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Cooperativa.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Cooperativa. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Cooperativa a não 
mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2017

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

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

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

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

  RELATÓRIO
 DA AUDITORIA
INDEPENDENTE

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI RELATÓRIO 2016



O Plano de Ação para o Exercício 2017 dará 
continuidade às ações definidas no exercício 
anterior, consideradas permanentes para a 
completa consolidação da SICREDI CREDUNI e 
àquelas parcialmente realizadas, bem como a 
ampliação da associação de novos associados 
entre os servidores públicos no Estado da 
Paraíba. 

- Oferecer todos os serviços e conquistar a 
operação integral dos cooperados com a 
SICREDI CREDUNI.

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados 
aos associados mediante programa de 
educação continuada para capacitação do seu 
quadro funcional.   

- Oferecer programa de educação financeira 
familiar para os cooperados e seus 
dependentes.

- Oferecer programa de educação cooperativa 
para os cooperados e seus dependentes.

- Oferecer cursos para dirigentes visando 
formar quadros para a cooperativa.

- Oferecer cursos de capacitação técnica e de 
empreendedorismo para sócios e filhos de 
cooperados em convênio com SENAI, SENAC e 
SEBRAE.

- Continuar a implementação da estratégia 
definida no Planejamento Estratégico de 
expansão na UFPB, principalmente no 
segmento dos professores, com a inauguração 
da agência do Centro de Vivência.

- Adequar a agência no Castelo Branco em João 
Pessoa para atendimento preferencial aos 
funcionários públicos que aderirem à SICREDI 
CREDUNI com a mudança estatutária para 
funcionários públicos, recém aprovada pelo 
Banco Central do Brasil.

- Iniciar o processo de filiação de novos 
associados nos órgãos públicos selecionados 
em nosso Planejamento Estratégico.

- Conquistar novos sócios na UEPB, UFCG, UFPB 
e principalmente nos vários campi do IFPB.
 
- Fazer reuniões com novos sócios com 
palestras sobre a cooperativa.

- Identificar e prospectar novos órgãos públicos 
para relacionamento.

- Mudar as fachadas das agências e integração 
ao Sicredi.

- Adequação do Estatuto Social e do Regimento 
Interno à Resolução 4434/2015 do BACEN e aos 
normativos do Sicredi.

- Implementar o projeto de atendimento aos 
cooperados por meio de uma central de 
relacionamento (CRM) centralizado na sede 
administrativa .

- Consolidar a prática e desenvolver a cultura de 
gestão por orçamentos.

-  Consolidar o processo de avaliação de 
desempenho dos funcionários.

 
Campina Grande, 30 de janeiro de 2017.

PLANO DE AÇÃO PARA
O EXERCÍCIO 2017 
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