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Sicredi Coomamp

Juntos fazemos
a diferença

Nós somos a Sicredi Coomamp, Cooperativa que atua há 17 anos transformando 
a vida de nossos associados e suas comunidades na região de São Luís - MA e 
municípios circuvizinhos. 

Somos uma das 112 cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional, composto 
por mais de 4 milhões de associados que decidem conjuntamente os rumos 
do negócio e formam uma rede que apoia a sua prosperidade com soluções 
financeiras responsáveis. 

Para que você conheça e participe dessa transformação, iremos compartilhar, neste 
relatório as informações sobre como geramos valor ao longo do ano de 2019, incluindo 
as principais conquistas de nossa Cooperativa, os resultados financeiros, os eventos 
realizados e as soluções oferecidas. Ao longo do documento, também vamos mostrar 
como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar um impacto positivo 
na vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!
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Mensagem
do Presidente

 O sentido de toda organização social pressupõe a aderência aos princípios 
e valores na busca de resultados para seus integrantes.
 Tal entendimento não seria diferente nas Cooperativas de Crédito, por serem 
essas sociedades de pessoas constituídas para prestação serviços aos seus associados.
 O fenômeno do Cooperativismo de Crédito é recente no Brasil se formos levar 
a experiência de outros países, mormente no continente europeu, onde sua penetração 
é tão intensa quanto a dos bancos comerciais.
 O diferencial do Cooperativismo de Crédito nessas comunidades é a atitude 
dos seus participantes/usuários. Na medida em que eles deixam que as organizações 
cooperativas tenham preponderância em seus negócios particulares e nas comunidades 
onde vivem.
 Trazendo o exemplo de alguns cenários, citemos: a França, em primeiro lugar, 
onde a participação das cooperativas no mercado financeiro é de 60%, 73% das 
agências bancárias pertencem a grupos cooperativos e o número total de clientes é 
superior ao número de franceses, pois muitos clientes têm múltiplas contas e também 
há operações internacionais.
 Na China o cooperativismo de crédito recebe 10% do total de depósitos 
bancários, enquanto no Japão existem US$ 1,327 bilhão em depósitos e nos EUA com 
45% da População Economicamente Ativa opera em alguma cooperativa financeira. 
Na Alemanha, 35% da população é vinculada a alguma Cooperativa de Crédito, 
responsável por 50% do Crédito Rural e também por 35% do crédito da pequena e 
média empresa.
 Qual o cenário brasileiro? Em que nível estamos e para onde queremos alcançar?
 Pelos dados do Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito Cooperativo – 
SNCC, referentes ao 1ª semestre/2019, as Cooperativas de Crédito tem participação 
de 4,57% do total de operações do Sistema Financeiro Nacional, com 51,77% dos 

Sucesso é mais atitude do que aptidão!
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depósitos concentrados na Região Sul e apenas 2,36% desses na Região Nordeste.
 Do 2018 a 2019 foi verificado um crescimento anual de 6% em relação ao total 
de depósitos bancários, fazendo com que dos 5.570 municípios brasileiros, cerca de 
613 contem exclusivamente com atendimento de uma agência/posto cooperativo.
 Um dado significativo é o crescimento do número de agências e postos de 
atendimento cooperativo em comparação com os bancos comerciais que vem sofrendo 
redução de unidades. Se entre 2018 e 2019 foi verificado um crescimento de unidades 
de atendimento nas cooperativas de 6.221 para 6.433, o mesmo não aconteceu nos 
bancos comerciais. Nesses houve redução de unidades: no Banco do Brasil de 4.722 
para 4.711, no Bradesco de 4.612 para 4.577, na Caixa Econômica Federal de 3.375 
para 3.374 e no Itaú/Unibanco de 3.331 para 3.150.
 Atualmente, se somadas todas as agências/postos de atendimento das 
cooperativas de crédito, esses já são 6.433 em comparação as 4.711 unidades do 
Banco do Brasil, que é o maior banco comercial em número de unidades de atendimento.
 Ante tudo o que foi exposto, haveremos de questionar o porquê das nossas 
cooperativas ainda não terem alcançado a posição existentes nos países citados?
 Como resposta a tais indagações, melhor questionar-nos qual está sendo a 
nossa ATITUDE frente ao fenômeno do Cooperativismo de Crédito? Qual nossa crença 
nos seus princípios e valores? Estamos ou deveríamos estar mais participativos nessas 
instituições financeiras cooperativistas?
 O título desse texto leva-nos a Reflexão de que a penetração e o sucesso do 
Cooperativismo de Crédito está muito mais atrelado a uma Atitude do que a alguma 
Aptidão. E os resultados advindos das Cooperativas de Crédito falam melhor do que 
qualquer discurso!
 É hora de deixar uma cultura que há séculos foi introjetada em nossas 
relações econômicas, referente a ideia de que os bancos comerciais são os melhores 
custodiantes/intermediários para as nossas reservas e transações comerciais.
 Tomemos uma posição disruptiva com relação ao Cooperativismo de Crédito, 
na medida que o reconheçamos como vetor de desenvolvimento econômico e de maior 
engajamento social!

João Leonardo Sousa Pires Leal
Presidente da Sicredi Coomamp
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Nossa Cooperativa teve início em  07 de 
outubro de 2002, graças a união de esforços 
de servidores públicos das carreiras juridicas, 
que motivados pelo desejo de ofertar crédito 
e produtos financeiros de maneira acessível e 
responsável, constituíram a primeira cooperativa 
de crédito do Maranhão: Coomamp. Nesse 
momento foi muito importante o apoio das 
associações de classes como a Associação 
dos Magistrados do Maranhão (AMMA), a 
Associação dos Magistrados do Trabalho da 
16ª Região (AMATRA XVI) e a Associação 
do Ministério Público do Maranhão (AMPEM). 
Destacamos também o apoio relevante do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e da 
Procuradoria Geral de Justiça.

A partir do ano de 2018, ingressamos no Sicredi, 
um dos principais sistemas de cooperativa de 
crédito do Brasil. Dessa forma, passamos a fazer 
parte de um sistema nacional, com empresas 
especializadas e instrumentos financeiros que 
aumentam a segurança de nossos associados e 
fortalecem nossa atuação local. 

Nossa
Cooperativa

A Sicredi Coomamp

Atualmente, a Sicredi Coomamp é 
constituida por aproximadamente 
2 mil associados, apresenta    
um quadro composto por 17 
colaboradores e possui 2 agências 
no município de São Luís
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A Sicredi Coomamp

2 mil
associados

17
colaboradores

R$40,4 milhões
em ativos

R$ 30,1 milhões
em crédito

Resultado de
R$ 1,8 milhão*

Nossos 
números

Atuação

O Sicredi

4,5 milhões
associados

28 mil
colaboradores

R$ 110,6 bilhões
em ativos

R$ 72 bilhões
de saldo em carteira de crédito

Resultado de
R$ 3,1 bilhões

Mais de

2
agências

25
cidades 
abrangidas

Agência Renascença
Rua Azulões, nº 01, Ed. Office Tower, Térreo, Loj. 01
Renascença
São Luís - MA
Fone: 98 2107-9250 / 98 2107-9251

Agência Fórum
Avenida Professor Carlos Cunha, s/n - 
Calhau
São Luís - MA
Fone: 98 2107-9201 / 98 2107-9202

*Reversão no valor de R$ 577.333,96 inclusa
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Apoio ao
associado

Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do 
negócio, nosso objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, 
prosperamos todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de vida, 
que impactem positivamente sua saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus projetos 
pessoais ou sua empresa Conheça alguns dos produtos e serviços que oferecemos:

Soluções responsáveis

Para você 

• Conta Corrente

• Cartões Empresariais

• Soluções de Pagamentos 

e Recebimentos

• Folha de Pagamento

• Cobrança

• Custódia de Cheques

• Máquina de Cartões

• Domicílio Bancário

• Crédito

• Financiamentos

• Crédito para 

Investimentos BNDES

• Investimentos

• Previdência Empresarial

• Câmbio

• Certificação Digital

• Consórcios

• Seguros

Para sua 
empresa

• Aplicativo Sicredi

• Caixa Eletrônico

• Internet Banking

• Serviços por Telefone

Canais

• Câmbio

• Cartão de Crédito e Débito

• Certificação Digital

• Débito Automático

• Débito Direto Autorizado

• Conta Corrente

• Crédito (Pessoal, Veículos, 

Imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Poupanças

• Seguros
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Resultados

Associados

Depósitos a vista (milhões de R$)

Depósitos totais (milhões de R$)

Crédito (milhões de R$)

Depósitos a prazo (milhões de R$)

Aplicações (milhões de R$)

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

1.825

1.992.740,12

13.675.674,83

25.048.303,65

11.682.934,71

3.537.256,11

1.930

1.977.201,86

15.407.240,59

27.272.790,99

13.430.038,73

6.640.426,08

2.042

2.876.190,96

19.804.822,91

30.107.096,35

16.928.631,95

7.929.653,90

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

2017 2017

2018 2018

2019 2019

29.639.417,67 11.508.305,62

35.966.083,36 13.791.524,74

40.478.466,19 13.981.271,07
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Demonstrações
financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS
(em milhares de reais)

Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas 

e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais/MA em São Luís e Municípios Circunvizinhos.

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07

Confira as notas explicativas no site: sicredi.com.br/coomamp/relatórios
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Confira as notas explicativas no site: sicredi.com.br/coomamp/relatórios

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
(em milhares de reais)

Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas 

e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais/MA em São Luís e Municípios Circunvizinhos.

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(em milhares de reais)

Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas 

e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais/MA em São Luís e Municípios Circunvizinhos.

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07

Confira as notas explicativas no site: sicredi.com.br/coomamp/relatórios
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(em milhares de reais)

Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas 

e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais/MA em São Luís e Municípios Circunvizinhos.

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07

Confira as notas explicativas no site: sicredi.com.br/coomamp/relatórios
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Aos
Administradores e Associados da
Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, 
Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos
São Luis/MA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras 
Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos (“Cooperativa”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações de sobras, 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 Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e dos Servi-
dores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos em 31 de dezembro de 2019, 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 a 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 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Cooperativa 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 Banco Central do Brasil - 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 ope-
rando, 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 nenhu-
ma 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 demons-
trações 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 re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 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 apro-
priada 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.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em re-
lação 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, 09 de março de 2020

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Iguatemi Business 
Avenida Nilo Peçanha, 2.900 
9º andar - Chácara das Pedras 91.330-001- 
Porto Alegre - RS - Brasil Tel: +55 51 3204-5500 
ey.com.br

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