2021 foi um ano desaﬁador, com reﬂexos da
pandemia em todas as nossas atividades. Tivemos
o cuidado de proteger todo o nosso time, de analisar
detalhadamente a situação de cada um dos nossos
associados na busca de soluções eﬁcazes para
resolver seus problemas, além de manter o olhar
responsável para a sociedade intensiﬁcando
nossas ações sociais.
Apesar dos desaﬁos, ainda tivemos um resultado
melhor que 2020, ﬁcando em primeiro lugar em
pernambuco nesse quesito. sempre contando com
o grande apoio do sistema Sicredi, uma estrutura
robusta e muito proﬁssional, com mais de 200
bilhões de ativos, 300 produtos e serviços,
exuberante segurança cibernética e uma rede
integrada de 108 cooperativas em todo o Brasil.
Olhando para o futuro, seguimos ﬁrmes com nossa estratégia de expansão, com a
inauguração da imponente agência Sicredi Integração prevista para este mês em abril, da
agência de jacobina-ba em junho e de Irecê-BA em dezembro, ocupando essa importante
região do semi-árido nordestino. As capacitações e treinamentos estão em pleno vapor,
para formar um time cada vez mais proﬁssional e engajado. Também contratamos uma
excelente empresa de consultoria na área de cultura organizacional, além de iniciarmos
um inédito MBA local, dando um grande passo para a sucessão.
Com muita dedicação, responsabilidade e trabalho duro, vamos em busca da grande meta,
o meio bilhão de ativos, sempre pensando em oferecer a melhor experiência aos nossos
associados, satisfazendo suas necessidades e anseios, gerando resultados, mas sempre
cuidando com muito carinho da sociedade.
O que esperar de nós para os próximos anos? Uma Sicredi Vale do São Francisco cada vez
maior, mais forte e mais ágil, mais proﬁssional e segura, mais parceira (ganhos mútuos) e
totalmente empenhada em proporcionar genuinamente a melhor experiência para você e
na construção de uma sociedade mais próspera.
Agradecemos sempre a deus, ao empenho total dos nossos colaboradores, conselheiros,
dirigentes e, principalmente, ao prestígio de podermos servi-los como associados, motivo
maior da nossa existência, aos nossos familiares pela compreensão e à sociedade, palco
de toda realização.

No ano em que completamos 20 anos, ainda sob o contexto da Covid-19, e seus severos
impactos socio-econômicos, que nos impediram de realizarmos uma comemoração à altura,
trabalhamos duramente para assegurarmos o nosso propósito de contribuirmos para uma
sociedade mais próspera.
Nós da Diretoria Executiva em conjunto com todos os nossos colaboradores, inspirados nas
diretrizes do nosso Conselho de Administração, conseguimos, apesar das restrições de
circulação, queda de atividade de vários setores econômicos, absenteísmo, home o ce etc.,
entregar um crescimento nos ativos totais e nos resultados, melhores do que em 2020.
Melhor ainda, não tivemos nenhuma baixa no nosso time e não tivemos nenhuma de nossas
agências fechada durante todo o período.
Retomamos a construção da nossa nova agência Integração, que será inaugurada em abril
próximo, mantivemos nossas ações sociais a exemplo do apoio aos internos da Funase, apoio
ao Ágape, que trabalham na recuperação de dependentes químicos, iniciamos apoio as ONGs
de cuidados com idosos e com assistência a animais domésticos de rua, e realizamos doações
de lotes de cestas básicas.
Visando apoiar os nossos associados aumentamos a nossa exposição no crédito,
principalmente com linhas amparadas pelo FGI, praticando taxas subsidiadas. Implantamos
com o apoio da OCB-Sescoop um curso de Pós-graduação em Cooperativismo de Crédito, na
Facape em Petrolina-PE, com a sua turma composta em grande parte por colaboradores de
Cooperativas e empresários associados.
Patrocinamos cursos de pós-graduação em outras
instituições para os nossos colaboradores,
aderimos a Academia Sicredi inscrevendo vários
colaboradores em cursos de gerentes comerciais e
gerentes gestores de agências, com o objetivo de
levarmos um atendimento cada vez melhor e mais
proﬁssional aos nossos associados, nossa razão
de ser.

Apesar das adversidades, 2021 foi um ano de grandes avanços para as
carteiras de crédito e de investimento da Cooperativa. A Sicredi Vale do São
Francisco encerrou o ano com uma carteira de crédito que passou dos R$125
milhões, obtendo um crescimento de 31% em relação ao fechamento de 2020.
A carteira de investimentos também performou muito bem, chegando a R$114
milhões no ﬁm de 2021, um incremento de quase 12% na carteira em relação ao
ano anterior.

MBA em Gestão de Cooperativas
Foi iniciado o primeiro MBA em gestão de
cooperativas de crédito do Vale do São
Francisco, através de uma parceria entre o
Serviço Nacional de Aprendizagem para o
Cooperativismo de Pernambuco SESCOOP/PE e a Autarquia Educacional do
Vale do São Francisco - FACAPE.
E s t ã o p a r t i c i p a n d o c o l a b o ra d o re s ,
conselheiros e associados, com o objetivo
de capacitar para atuar de forma
competente e inovadora futuros dirigentes
dessas instituições.

Assembleia Geral Ordinária Digital 2021
Por conta dos cuidados necessários requeridos pela
pandemia da COVID 21, aconteceu mais uma vez de
forma digital a Assembleia Geral Ordinária de 2021.
Contamos com o maior quórum de associados já
registrado, o que demonstra cada vez mais
engajamento do s associados com a Cooperativa.

Em 2021, a Sicredi Vale do São Francisco, reforçando seu propósito de construir uma
sociedade mais próspera, começou a apoiar duas causas importantíssimas:
Acolhimento de idosos e animais de rua.
Para tal, iniciamos o projeto de doação em nossas agências, de todo o valor
arrecadado, a cooperativa doaria um valor adicional de 30%. A ação alcança a
associados e colaboradores e recebeu o reconhecimento do poder legislativo
municipal.
Em agosto, o vereador Cesar Durando
(DEM), autor do requerimento de número
0307/2021, ressaltou que o
reconhecimento deu-se em razão do
importante trabalho desenvolvido pela
cooperativa de crédito durante a pandemia
da Covid – 19.
”O projeto solidário do Sicredi Vale do São
Francisco nos dá um grande exemplo do
quanto é necessária a proteção e os
cuidados com os idosos que são assistidos
nos abrigos de Petrolina”, ressaltou o
p a r l a m e n t a r, d e s t a c a n d o a i n d a a
importância da ajuda às entidades que
trabalham com o resgate de animais em
situação de risco nas ruas da cidade.
De acordo com o presidente Antonio
V i n í c i u s R a m a l h o Le i t e , a h o n ra r i a
concedida pela Câmara de Vereadores de
Petrolina, aumenta mais ainda o
compromisso social da cooperativa.
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Resultado do Exercício (em milhões de R$)

5,2

114
4,9

4,5

01/07/2021 a
31/12/2021
(Não auditado)

Descrição das contas

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

01/01/2020 a
31/12/2020
(Reapresentado)

01/01/2021 a
31/12/2021

1 2.544

2 1.296

1 6.491

9 .848

1 7.522

1 4.493

Resultado de títulos e valores mobiliários

2 30

2 71

22

Ingressos de depósitos intercooperativos

2 .466

3 .503

1 .976

Operações de crédito

(Nota 06)

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de captação no mercado

(4 .734)

(7 .429)

(4.695)

(Nota 11)

(3 .655)

(5 .055)

(2 .247)

(4 )

(6 )

(1 )

(Nota 06)

(1 .075)

(2 .368)

(2.447)

7.810

1 3.867

1 1.796

(4 .528)

(8 .514)

(7 .041)

1 .937

3 .655

2 .664

3 84

7 46

9 07

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

(Nota 19)

Rendas de tarifas bancárias
Dispêndios e despesas de pessoal

(Nota 20)

(3 .503)

(6 .636)

(5.979)

Outros dispêndios e despesas administrativas

(Nota 21)

(2 .206)

(3 .981)

(3 .246)

(2 2)

(3 3)

(4 3)

Dispêndios e despesas tributárias
Outros ingressos e receitas operacionais

(Nota 22)

5 94

9 76

1 .520

Outros dispêndios e despesas operacionais

(Nota 23)

(1 .712)

(3.241)

(2 .864)

RESULTADO OPERACIONAL

3 .282

5 .353

4 .755

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

3 .282

5 .353

4 .755

-

-

-

Provisão para Imposto de Renda

-

-

-

Provisão para Contribuição Social

-

-

-

(6 6)

(1 07)

(2 30)

3 .216

5 .246

4 .525

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

(Nota 17)

