Ainda há muito trabalho a ser feito. Mas, tenham a certeza,
que as decisões tomadas em torno deste assunto serão
repassadas a todos vocês, com a transparência com a qual
sempre atuamos.

Resultados 2021

2

Por fim, não posso concluir esse registro sem mencionar
nossos 40 anos na Fronteira Sul RS. Uma grande história
que, assim como tantas outras, teve seus momentos de
dificuldades e sucessos, mas que, sem dúvidas, só se tornou
possível, porque muitos associados ajudaram na construção.
Ao mais de 28 mil associados, entre eles, conselheiros,
coordenadores de núcleos e colaboradores, o nosso muito
obrigado!

Geraldo Ott Filho
Presidente

Palavra do Presidente
Associados e associadas, como sabem, 2021 foi um ano
que exigiu muito da nossa força produtiva e criatividade
para driblar os desafios. Economia instável, inflação em
alta, avanço da vacinação, e tantos outros acontecimentos,
que impactaram todos os setores do nosso país. No
entanto, mais uma vez, vocês se mostraram cooperativos,
contribuíram com a economia local, investiram, ajudaram
muitas entidades a tirarem do papel projetos importantes
para centenas de pessoas. Sim! Vocês construíram um
resultado histórico para a nossa cooperativa.
Graças a vocês associados, hoje estamos podendo
vislumbrar um novo desafio, justamente, quando a
cooperativa festeja seus 40 anos.
Depois de passar pela aprovação do Conselho de
Administração, para qual deixo um imenso agradecimento
pelo trabalho, a Sicredi Fronteira Sul foi selecionada pela
Central Sul/Sudeste, entre 10 cooperativas, ocupando a
terceira posição, para expandir para o Estado de Minas
Gerais. Essa conquista, ainda que em fase de análises e
aprovações, é muito merecida, devida a uma série de ações
implementadas nos últimos anos, que nos possibilitaram um
crescimento em números e visibilidade frente ao quadro de
cooperativas da Central. E, mais uma vez, ressalto que esse
resultado, assim como os demais, é proveniente do trabalho
dos mais de 130 colaboradores e, sobretudo, da confiança
do associado na cooperativa.

Conselho de Administração (2019-2023)
Presidente
Geraldo Ott Filho
Vice-presidente
João Eduardo Tavares
Conselheiros
Sérgio de Menezes Muñoz
Joaquim Francisco Silveira Brum
Daniel Flores Sartori
Rolf Edgar Martens
Adriana de Ávila Siemionko
José Fernando Martins Mendes
Mercedes Maciel de Echenique
Cesar Idelvan Luiz de Azambuja
Wilson Dejair dos Santos Rodrigues

Conselho Fiscal (2020-2023)
Cristiano da Silveira Moreira
José Carlos Garcia Cougo
Luiz Felipe Motta Meirelles
Walter Wall (suplente)
Gerson Kommling Priebe (suplente)
Rodrigo Vicente Teixeira Brasil (suplente)

Diretoria Executiva (2019-2023)
Diretor Executivo
Juliano Nunes de Oliveira
Diretora de Operações
Letícia Freire Viero Bosque

Quem somos
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Nossa Cooperativa

Você, dono do negócio

Estamos presentes em 11 municípios, com a
estrutura de 12 agências, que atendem mais de
28 mil associados de diferentes segmentos. Nosso
trabalho, realizado, atualmente, por mais de 135
colaboradores, vem sendo aprimorado a cada ano,
devida à credibilidade destes associados que, ao
optarem pela Sicredi, estão contribuindo não só para
a realização de seus sonhos, mas para com toda a
comunidade onde vivem, porque ser cooperativo é
fazer juntos!

Quando nos associamos a Sicredi, passamos a
ter uma participação fundamental no futuro da
cooperativa; e a assembleia de núcleo é o momento
em que podemos manifestar nossa decisão,
através do voto. Você é o dono do negócio, por
isso, sua participação é tão importante para
nós, para que possamos continuar fomentado o
cooperativismo de crédito e reinvestindo nossos
resultados nos municípios de atuação.

MISSÃO

VALORES

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

• Prevenção irrestrita na natureza
cooperativa do negócio.

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

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

Foto: Mariane Zamberlan
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Comunidades abraçam o
Juntos pelo Bem
Hoje, mais reconhecido, o Juntos pelo Bem, que tem
apenas três anos, impacta centenas de pessoas
em todos os 11 municípios de atuação da Sicredi
Fronteira Sul RS. Só em 2021, foram mais 40 mil.
Um número bastante expressivo, e que é possível
de realização, graças aos associados, que acreditam,
investem e cooperam com a instituição.
No exercício anterior, foram distribuídos mais de
R$ 341 mil em 57 projetos sociais; projetos estes,
que ajudam a mudar a realidade de comunidades
inteiras: crianças, adolescentes, familiares, vizinhos,
voluntários e tantas outras pessoas, envolvidas
direta ou indiretamente em projetos e causas como
educação, saúde, esporte, empreendedorismo,
cultura ou segurança.
Este ano, mais uma vez, e com um resultado
excelente, a Sicredi vai aportar, apenas para o Fundo
Social, mais de meio milhão de reais, possibilitando
que mais projetos e pessoas sejam impactados.
É importante ressaltar que, o resultado da
cooperativa é construído durante todo o ano pelos
associados que, ao fazerem suas movimentações
financeiras, aportando capital, operando créditos e
utilizando de outros produtos e serviços financeiros,
permite que a cooperativa feche o ano com um
resultado líquido ainda maior que no exercício
anterior, logo, as destinações para cada fim são
maiores, como é o caso do Fundo Social Juntos pelo
Bem.
Por isso, ser associado a Sicredi significa muito mais
do que contar com uma instituição financeira, mas,
também, ter a certeza de estar contribuindo com
ações que transformam vidas e desenvolvem os
negócios da região.

Entenda como funciona o
Fundo Social e atente-se
para as inscrições em 2022
O Fundo Social tem como objetivo a promoção de
ações voltadas às comunidades da área de atuação
da cooperativa, contribuindo para o desenvolvimento
das pessoas e dos municípios.
Toda e qualquer entidade/instituição, desde que
legalmente constituída, ou seja, que possua CNPJ,
poderá inscrever um ou mais projetos sociais,
pessoa física também pode inscrever projetos
por meio de alguma entidade com a qual faça
parceria. As categorias pré-estabelecidas são:
educacional, cultural, saúde, empreendedorismo,
segurança e esportes. Os projetos devem
obedecer ao regulamento do Juntos pelo Bem.
Depois de submetidos, passarão pela avaliação
dos Coordenadores de Núcleos e gerente de cada

Foto: Mariane Zamberlan

agência. Os projetos escolhidos ainda passam pelo
Conselho de Administração da cooperativa, que os
referenda.
O regulamento deixa claro, também, que a entidade
beneficiada com o projeto escolhido deverá participar
com uma contrapartida de 30% do valor total do
projeto, enquanto os demais 70% vão ser aportados
pela Sicredi Fronteira Sul RS. O valor máximo de
distribuição é de R$ 20.000,00, e o mínimo de R$
1.000,00 por projeto.
As inscrições para novos projetos vão de 1º de abril
a 30 de junho, no site https://www.sicredi.com.br/
nacomunidade/fundosocial. Se você tem um projeto,
ou conhece alguém que desenvolva um, indique o
Fundo Social.

Balanço Patrimonial
(Em milhares de Reais)

ATIVO

31/12/2021

31/12/2020

ATIVO

851.502

695.338

4.806

4.893

837.695

685.358

DISPONIBILIDADES
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Aplicações interﬁnanceiras

3.818

2.308

208.996

158.961

64.435

69.150

98

72

536.868

438.803

23.480

16.064

(19.095)

(18.637)

OUTROS ATIVOS

3.528

3.342

INVESTIMENTOS

13.648

9.901

IMOBILIZADO DE USO

8.676

8.023

INTANGÍVEL

2.244

2.458

851.502

695.338

de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Centralização ﬁnanceira
Relações interﬁnanceiras
Operações de crédito
Outros ativos ﬁnanceiros
PROVISÕES PARA PERDAS
ESPERADAS ASSOCIADAS
AO RISCO DE CRÉDITO

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
PASSIVO
DEPÓSITOS
Depóstos à vista
Depósitos interﬁnanceiros
Depósitos à prazo
DEMAIS INSTRUMENTOS
FINANCEIROS
Relações interﬁnanceiras
Obrigações por repasses
Outros passivos ﬁnanceiros
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS,
TRIBUTÁRIO E TRABALHISTAS
OUTROS PASSIVOS

31/12/2021 31/12/2020
696.426
481.642
146.922
73.183
261.537

566.080
409.258
128.969
41.045
239.244

179.644
177.569
351
1.724

131.795
129.339
579
1.877

1.008
34.132

861
24.166

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
155.076
CAPITAL SOCIAL
55.284
RESERVAS DE SOBRAS
90.936
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
8.856

129.258
53.927
69.704
5.627

TOTAL DO PASSIVO
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

695.338

851.502

Demonstrações de Sobras ou Perdas
(Em milhares de Reais)

DESCRIÇÃO DAS CONTAS
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de crédito
Resultado de títulos e valores mobiliários
Resultado das aplicações compulsórias
Ingressos de depósitos intercooperativos
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos e repasses
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e receitas de prestação de serviços
Rendas de tarifas bancárias
Dispêndios e despesas de pessoal
Outros dispêndios e despesas administrativas
Dispêndios e despesas tributárias
Outros ingressos e receitas operacionais
Outros dispêndios e despesas operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES
DESTINAÇÕES
Juros sobre o Capital Próprio
Fates - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
Reserva Legal - Recuperação de Prejuízo
Fundo Social Juntos pelo Bem
Recuperação Preduízo e Reversão Fundo Garantidor Regional
RESULTADO À DISPOSIÇÃO DA AGO

2021

2020

73.595
61.659
8.347
3.589

59.978
55.147
3.219
4
1.608

(24.296)
(13.332)
(7.449)
(3.515)

(21.516)
(7.109)
(6.828)
(7.579)

49.299

38.462

(15.217)
14.424
5.547
(15.349)
(15.937)
(354)
5.680
(9.228)

(14.185)
11.683
5.207
(14.078)
(14.035)
(397)
6.005
(8.570)

34.082
31.287

24.277
21.756

(22.431)
(2.134)
(1.342)
(16.101)
(2.317)
(537)
-

(16.129)
(1.528)
(853)
(10.231)
(2.428)
(341)
(748)

8.856

5.627

5

Dados das Agências 2021
Operações
de Crédito

Colaboradores

Resultados 2021

Recursos
Administrados*

Data de
Abertura

Colônia Nova

07/10/1988

8

2.200

8%

69.035

9%

49.782

9%

3.487

11%

Hulha Negra

27/10/1997

5

1.310

5%

27.125

4%

16.606

3%

818

3%

Herval

21/12/1998

6

2.059

7%

59.334

8%

31.353

6%

1.541

5%

Pedras Altas

08/08/2001

2

720

3%

13.033

1%

6.650

1%

389

1%

Arroio Grande

10/07/2000

7

2.827

10%

71.029

9%

50.230

9%

3.233

10%

Pinheiro Machado

22/01/2001

6

1.944

7%

36.876

6%

19.088

4%

545

2%

Dom Pedrito

15/03/2002

14

3.629

13%

159.782

20%

124.904

23%

9.024

29%

Bagé

08/02/1983

24

7.396

26%

232.426

29%

167.854

30%

8.120

26%

Jaguarão

27/08/2004

9

2.643

9%

58.039

7%

51.514

9%

2.388

7%

Candiota

26/09/2005

5

1.439

5%

28.802

4%

13.326

2%

635

2%

Pedro Osório

17/03/2014

5

1.240

4%

30.299

3%

23.982

4%

1.186

4%

736

3%

919

0%

46

0%

79

0%

Sede Administrativa**

02/01/2012

44

-

-

-

-

-

-

-

-

Fronteira Sul

17/08/1981

137

28.143

100%

786.698

100%

555.336

100%

31.287

100%
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Agência

Digital

Associados

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

Resultado

%

Valor (R$)

%

*Recursos Administrados = Depositos à Vista, à prazo, poupança, capital social, LCA, fundos, previdencia e reservas diversas.
** Dos 44 colaboradores da Sede, cinco são compartilhados nas agências e nove são da área Sicredi Com Você.

Destinação do Resultado
Conforme Estatuto Social

31,2

R$ 31.287.021

milhões de Reais

JUROS AO CAPITAL

FUNDO SOCIAL

60%

FATES
5%

2,3

16,1

1,3

536

*R$ 2.317.665

*R$ 16.101.283

*R$ 1.341.774

*R$ 536.709

FUNDO DE RESERVA

4%

RECUPERAÇÃO
PREJUÍZOS

2,1
*R$ 2.133.884

milhões

milhões

milhões

milhões

2%

mil

SOBRAS À
DISPOSIÇÃO

8,8
milhões

*R$ 8.855.706

Cidade de Itabira/MG. Crédito: Joamar Vieira
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Sicredi apresenta em assembleias
proposta de expansão para Minas Gerais
A Sicredi Fronteira Sul RS está a poucas etapas de
dar um grande passo na sua história de 40 anos:
expandir para o Estado de Minas Gerais, onde já
existem outras cooperativas do Sistema atuando,
mas, ainda há áreas disponíveis.
Essa conquista começou ainda em 2021. Após, a
proposta de expansão ser avaliada pelo Conselho de
Administração, a cooperativa sinalizou o interesse
para a Central Sul/Sudeste que, no início de
dezembro, divulgou os nomes das cooperativas e as
respectivas regiões para as quais poderiam expandir.
Dentre as 10 selecionadas, que pleitearam uma ou
mais regiões, a Fronteira Sul RS ficou em terceira
posição, em virtude do ótimo resultado evolutivo que
vem apresentando nos últimos anos.
De acordo com a proposta de expansão, o objetivo
é aumentar mercado, implementando a base de
associados, recursos e crédito; incremento do
patrimônio (capital social e reservas), pessoas e
liquidez; e diversificação de mercado.
Sobre a região em MG
A área para qual a cooperativa deve expandir,
se aprovada a proposta pelos associados em
assembleias, fica a leste da capital Belo Horizonte.
Tem um PIB (Produto Interno Bruto) total de R$ 18,4
bilhões.
São 26 municípios, próximos uns dos outros, em sua
maioria. A região é reconhecida pela mineração, por
isso, estradas asfaltadas e ferrovias são mantidas, a
fim de escoar a produção para o resto do país.

Inicialmente, a intenção da cooperativa é abrir as
primeiras agências em cinco municípios: Itabira,
João Monlevade, Santa Bárbara, Barão do Cocais
e São Gonçalo do Rio Abaixo. Essas cinco cidades
representam 62% da população total de toda a
região de expansão, e possui 80% do PIB, o que
equivale a R$ 14,7 bilhões dos R$ 18,4 bilhões totais.
Expectativas de negócios
Diferentemente da Fronteira Sul RS, onde o
setor agropecuário forma a base da economia
da região, em Minas Gerais, a região prevista
para a expansão possui centenas de indústrias e
comércios de grandes redes de varejo, e, também,
de empreendedores locais. Isso, conforme estudos
já realizados sobre as características da área, mostra
que a cooperativa trabalhará de forma equilibrada.
Ou seja, à medida que fomentar o crédito na região
sul, deverá captar um maior volume de recursos na
região mineira. O potencial de mercado disponível,
entre as duas regiões, é de cerca de R$ 5,6 bilhões
em captação, e R$ 2,6 bilhões em crédito.
Próximos passos
Para que a expansão em Minas Gerais ocorra, os
associados apreciarão a pauta durante o período
assemblear. Uma vez aprovada, o Estatuto Social
da cooperativa passará a contemplar a nova área de
atuação.
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Credibilidade e solidez
marcam os 40 anos da
Sicredi Fronteira Sul
Em 2021, a Sicredi Fronteira Sul RS completou 40 anos,
no dia 17 de agosto. Uma história que orgulha muita
gente, em especial, aqueles que a vivenciaram desde
o início, como é caso do presidente da cooperativa,
Geraldo Ott Filho. Além dele, muitos outros associados
lembram bem daquele começo, cujos desafios eram
tantos, que era até difícil acreditar que seria possível
continuar com o trabalho da instituição. Porém, tanto
se esforçaram, cooperaram, fizeram juntos, que hoje,
é possível festejar essa data, e não só os anos vividos,
mas, sobretudo, como a cooperativa chegou aos 40:
sólida, reconhecida, e com muitos planos para serem
atingidos.
Quem é associado da Sicredi Fronteira Sul RS, diferente
dos primeiros anos de existência da cooperativa,
sabe que hoje pode contar com um atendimento
especializado, tem todos os produtos e serviços
financeiros à disposição, consegue planejar a vida,
aplicando e diversificando seus investimentos, e muitos
outros benefícios, mas, o mais importante deles, é ter
a certeza que todo o valor movimentado em conta ou

poupança fica na região, na cidade do associado, e é
destinado para inúmeras ações de desenvolvimento,
entre elas, o Fundo Social Juntos pelo Bem.
Além disso, a Fronteira Sul RS, nos três últimos anos,
tem feito grandes entregas, através de um trabalho de
reciprocidade, baseado no propósito da cooperativa.
Essa decisão por uma gestão por propósito, pode
ter causado alguma insegurança lá no início, mas o
resultado histórico gerado em 2021 confirmou que a
Sicredi está no caminho certo.
Prova disso são os números já alcançados, propostos
no planejamento estratégico 2021-2023 da
cooperativa. O que poderia ser superado até dezembro
de 2023, como número de associados e recursos
administrados, foram conquistados já no exercício
de 2021, assim como as operações de crédito e o
resultado líquido que, embora não tenham ultrapassado
o valor planejado até 2023, foram superiores aos
estimados para o ano de 2021.
Com toda a certeza, é possível afirmar que este
resultado deu à cooperativa condições de pleitear por
uma região de expansão no Estado de Minas Gerais,
que agregará ainda mais no crescimento da Fronteira
Sul RS, se aprovada pelos associados, uma vez que,
são regiões bastante distintas em riquezas naturais e
necessidades locais, o que complementa o trabalho da
Sicredi.

VEJA A EVOLUÇÃO EM NÚMEROS
Números
Associados
Recursos administrados
Operações de crédito
Resultado líquido

Já alcançados em 2021

Esperados até 2023

28.143
714.100 MM
486 MM
21.700 MM

26.457
651 MM
570 MM
32.700 MM
*MM = Milhões em Reais

