
12013Relatório Anual

Transparência e Resultados



2 2013Relatório Anual



32013Relatório Anual

Apresentação do Relatório

Mensagem do Conselho de Administração

Mensagem da Diretoria Executiva

Relatório Institucional

 Perfil Organizacional

 Governança Corporativa

 Assembleia Geral

 Plano Estratégico

 Produtos e Serviços

 Atividades 2013

 Sustentabilidade

Relatório da Administração

 Indicadores

 Evolução de Desempenho

 Evolução dos Númeross

 Notas Explicativas

 Pareceres

 Gerenciamento de Risco e de Capital

 Perspectivas para 2014 

Créditos

06
08
09
10
11
13
16
18
20
24
26
28
29
30
32
36
49
53
55
57

Índice



4 2013Relatório Anual

No ano de 2013 o Sicoob Engecred-GO reuniu esforços 
e investiu na busca pela excelência no atendimento, no 
relacionamento, nas operações e na gestão, o que refletiu 
na otimização da estrutura, dos processos e em melhores 
resultados para os associados. 

Queremos ser a principal 
Instituição financeira para 
o nosso cooperado



52013Relatório Anual

Conselho de Administração

Presidente-GO:   
Luís Alberto Pereira

Vice-Presidente: 
Antônio Camargo Júnior

André Luiz Baptista Lins Rocha
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Célio de Oliveira
Daniel Jean Laperche
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Apresentação do 
Relatório
O Sicoob Engecred-GO publica seu Relatório Anual 
para expor de forma clara e concisa as demonstrações 
financeiras e de resultados, além do impacto das atividades 
da cooperativa na sociedade. Todas as informações 
expressas neste documento, exceto quando citado 
explicitamente outro período, se referem ao exercício de 
2013, compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

Este relatório inclui ainda um completo perfil institucional 
do Sicoob Engecred-GO e tem como públicos-alvo 
cooperados, colaboradores, fornecedores e demais partes 
interessadas da Instituição. Integra esse documento, 
o Relatório da Administração que retrata Indicadores, 
Evolução de Desempenho, Evolução dos Números, Notas 
Explicativas, Pareceres e Gerenciamento de Riscos e de 
Capital.

Transparência e Resultados
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Compromisso com a qualidade e
crescimento 

Mensagem do Conselho 
de Administração

Em mais de uma década de história dedicada a estimular o desenvolvimento 
econômico e interesses comuns dos associados, o Sicoob Engecred-GO apresenta 
nesse Relatório, referente a 2013, uma boa medida dos resultados do amplo 
processo de transformação iniciado em 2001, quando a Instituição começava, 
então, uma trajetória rumo ao objetivo de proporcionar, pela mutualidade, 
assistência financeira aos associados e prestar serviços inerentes às atividades 
específicas de instituição financeira.  2013 foi um ano em que a cooperativa 
também promoveu o aprimoramento técnico, educacional e social de seus 
dirigentes, associados e empregados.

O ano de 2013 também foi um marco em nossa história de melhoria de 
atendimento. Transferimos as atividades da agência da Avenida Castelo Branco 
para a Agência Sede, para oferecer em um só lugar para todos os cooperados, a 
mesma qualidade de atendimento com comodidade e conveniência. Também 
inauguramos a Central de Relacionamento com Associado (CRA) a fim de 
aprimorar e dar mais agilidade ao atendimento e auxiliar nas estratégias de 
comercialização de produtos.

Com a governança corporativa consolidada, estamos preparados para promover 
um salto de qualidade e crescimento no Sicoob Engecred-GO e para tal já contamos 
com dois instrumentos: o primeiro foi a contratação de empresa especializada 
em avaliar e conduzir o processo de avaliação do rating da cooperativa de modo 
a promovermos as melhorias necessárias a alcançarmos, no médio prazo, o grau 
máximo de investimento. O segundo instrumento é a implantação do Processo 
de Avaliação de Desempenho da Gestão, o qual garantirá que as Diretrizes 
estabelecidas para a condução da instituição sejam observadas e o desempenho 
dos gestores no alcance dessas diretrizes seja avaliado.
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Mensagem da Diretoria 
Executiva

O ano de 2013 foi marcado pela expectativa da redução, pelo FED (Federal 
Reserve), do estímulo à economia americana, o que acarretou na alta do dólar 
frente ao real, implicando em alta de preços e consequentemente gerando 
inflação, a qual obrigou o Banco Central do Brasil a elevar a taxa de juros (SELIC) 
a fim de combatê-la. Outro agravante diz respeito à política fiscal brasileira 
que vem sendo conduzida de maneira equivocada, gerando insegurança 
nos agentes, além da retração dos investimentos no país, o que resultou no 
crescimento de apenas 2,3% do PIB em 2013, aumentando o chamado risco-país, 
o que tem levado as agências de rating a cogitar um provável rebaixamento da 
nota atribuída ao risco para investimentos no Brasil.

Contudo o Sicoob Engecred-GO completou 12 anos em 2013, consolidando sua 
marca entre as principais instituições financeiras de seus cooperados. Mas esse 
cenário econômico exigiu ajustes na cooperativa e reforço em seus fundamentos 
básicos: rigor na análise e concessão de crédito, fortalecimento das estruturas 
fiscalizadoras, bom nível de liquidez e observância no estrito cumprimento das 
normas.

Avançamos com prudência, respeitando as características de mercado, mas 
sempre com a visão de caminhar a passos largos no sentido de ‘ser a principal 
instituição financeira dos cooperados e estar entre as melhores do país’. Essa é a 
nossa visão. Em 2013, nosso quadro social atingiu o número de 2.929 cooperados, 
perfazendo um crescimento de 7% em relação a 2012.

Terminamos 2013 com bons números no balanço e um resultado operacional 
próximo ao que planejamos, com um acréscimo de 140% em relação a 2012. 
O patrimônio líquido ajustado apresentou um acréscimo de 24% em relação a 
dezembro de 2012 e os ativos totais apresentaram um crescimento de 18,36% se 
comparados a 2012. A carteira de crédito encerrou 2013 com um índice de 18% 
ao ano de incremento em relação ao ano anterior.

Uma boa estratégia faz toda 
a diferença no resultado
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Relatório 
Institucional
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Perfil Organizacional

12 Anos ao Lado do Cooperado 
O Sicoob Engecred-GO foi criado no dia 24 de abril de 2000, em Assembleia de Constituição no Clube 
de Engenharia de Goiás, em Goiânia (GO), e suas atividades tiveram início em 2001, quando sua primeira 
sede foi inaugurada.

Somos uma Cooperativa de Crédito

É uma entidade sem fins lucrativos e tem como objetivo a cooperação e ajuda mútua na concessão 
de créditos em condições vantajosas aos seus associados. As taxas praticadas, a gama de produtos e 
serviços e o atendimento proporcionam condições excepcionais aos cooperados, que são os verdadeiros 
donos do empreendimento. 

As sobras financeiras (lucros) são distribuídas anualmente aos associados, proporcionalmente à 
movimentação e as operações realizadas por cada cooperado. Atualmente a cooperativa tem a 
autorização do Banco Central do Brasil para a livre admissão de associados. Encerrou 2013 com 2.929 
cooperados e duas unidades de atendimento (Goiânia e Aparecida de Goiânia).

Missão: O Sicoob Engecred-GO busca oferecer soluções financeiras, serviços diferenciados e promover 
o desenvolvimento humano, econômico e social.

Visão: O Sicoob Engecred-GO visa ser a principal instituição financeira dos cooperados e estar entre as 
melhores do país.

Valores: A base ética de atuação da Sicoob Engecred-GO perante seus públicos interno e externo é 
constituída por sete valores corporativos, são eles: cooperativismo, solidariedade, comprometimento, 
transparência, prudência, resultado e satisfação.

Identidade Institucional

Situada na Av. República do Líbano, no Setor Oeste em Goiânia-GO, a sede do Sicoob Engecred-GO 
foi inaugurada em maio de 2011, trazendo assim as atividades da agência antes situada na Av. Castelo 
Branco. A sede está localizada em região privilegiada e de fácil acesso. Possui ampla estrutura de 
atendimento e estacionamento próprio, proporcionando qualidade e segurança para os cooperados.  

Para maior conforto e conveniência ao cooperado, contamos também com um Ponto de Atendimento 
em Aparecida de Goiânia, localizado dentro da Cidade Empresarial.

Sede Sicoob Engecred-GO
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Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria Geral

Diretoria de
Suporte Organizacional

Diretoria de
Relacionamento

com Associado / Cliente

Assessoria de
Gestão da Qualidade

Assessoria de
Gestão de Pessoas

Assessoria de
Planejamento

Assessoria de
Comunicação e Marketing

Assessoria 
Jurídica

Unidade TI

Secretaria executiva

Área de
Relacionamento

com Associado / Cliente

Unidade de
Atendimento ao

Associado / Cliente

Unidade de
Rede de Atendimento 

Unidade de Caixa

Área de
Suporte Organizacional

Área
Crédito

Unidade de Crédito
Unidade Comercial

Unidade de Cadastro

Unidade Financeira

Unidade Tesouraria

Unidade Contabilidade

Unidade Administrativa

Área de Controle Internos e Riscos

Estrutura Organizacional Sicoob Engecred-GO
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Governança Corporativa
Nosso Jeito de Ser
As diretrizes para boas práticas de governança em cooperativas de 
crédito, orientam que deve ser clara a separação entre os papéis 
desempenhados pelos administradores com funções estratégicas 
(Conselho de Administração) e por aqueles com funções executivas 
(Diretoria Executiva, Superintendência ou Gerência).

Responsabilidade
No Sicoob Engecred-GO a responsabilidade pelo estabelecimento das diretrizes 
estratégicas e o acompanhamento da execução destas, pertence ao Conselho de 
Administração que nomeia uma Diretoria Executiva para a execução das atividades 
operacionais, que visam alcançar as diretrizes traçadas. O Conselho de Administração 
representa os cooperados e é eleito em Assembleia Geral Ordinária com mandato de três 
anos.

Pessoas
O Sicoob Engecred-GO é uma cooperativa de Crédito constituída por pessoas e acredita que depende delas para 
atingir seus objetivos e cumprir sua missão. A área de Gestão de Pessoas é vista como uma parceira das demais 
áreas e auxilia nas tomadas de decisão, que influenciam a eficácia dos colaboradores e consequentemente da 
instituição. 

Dentro do Sicoob Engecred-GO a área de Gestão de Pessoas atua na qualificação dos colaboradores para 
que estejam mais preparados para auxiliar a cooperativa no alcance de suas metas. Os gestores também 
passam por qualificações constantes para que possam atuar na gestão das equipes de maneira imparcial, 
proporcionando um clima agradável e justo. 

A instituição busca oferecer oportunidades internas e são frequentes as promoções dentro do próprio quadro 
de colaboradores. No ano de 2013 iniciou-se a implantação do plano de carreiras, que ajudou a tornar claro 
para os colaboradores quais são suas perspectivas de ascensão profissional e em consequência, está em fase 
de implantação o programa de gestão de desempenho. 

Educação
“A educação cooperativista é fundamental para o desenvolvimento da cooperativa de crédito pois evidencia 
ao associado a questão diferencial em sua relação com a cooperativa, ou seja, que não se trata de uma relação 
tradicional de um cliente com uma instituição financeira. Na educação cooperativista, é enfatizado que o 
associado é proprietário da Instituição, possuindo por isso direitos e deveres”.

(Fonte: Governança Cooperativa: Diretrizes e mecanismos para fortalecimento da Governança em cooperativas de crédito Banco Central do 

Brasil).

Segurança da Informação - Controle
As atividades da Cooperativa são monitoradas anualmente pela equipe de Auditoria Interna do Sicoob 
Goiás Central, também são submetidas semestralmente a uma Auditoria Externa e com acompanhamento 
mensal do Conselho Fiscal. Além disso possui área de Controles Internos, ligada diretamente ao Conselho de 
Administração, que acompanham diariamente os processos realizados na Cooperativa.



14 2013Relatório Anual

Gestão de Risco e 
Continuidade dos Negócios

Ouvidoria

Estrutura de Controle
Interno

O gerenciamento dos riscos do Sicoob Engecred-GO 
contempla de forma abrangente os riscos de crédito, 
mercado, liquidez e operacional. As atividades de 
gerenciamento são realizadas por estruturas específicas e 
especializadas, conforme objetivos, políticas, estratégias, 
processos e sistemas descritos em cada um desses riscos. 
A Cooperativa também adota mecanismos para garantir 
a suficiência de capital para cobertura de outros riscos 
incorridos.  

A Diretoria Executiva responsável pela gestão de riscos, 
vinculada ao Conselho de Administração, responde 
pelo gerenciamento dos riscos de mercado, liquidez, 
operacional e de crédito. Essa integração confere sinergia 
e melhoria aos processos, além de estar de acordo com as 
diretrizes do comitê de Basileia. A gestão dos riscos tem sido 
fundamentada, principalmente, nos aspectos qualitativos 
relacionados à otimização de controles, processos e 
procedimentos, uma vez que essas melhorias se traduzem 
em redução de perdas e contribuem para o incremento de 
resultados.

A Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) é parte 
complementar do processo de gestão de riscos e 
importante componente da gestão do risco operacional. 
É um processo de melhoria contínua que objetiva dar 
maturidade à entidade na identificação e avaliação dos 
riscos de descontinuidade.

Criada no final de 2007, a Ouvidoria do Sicoob representou 
um grande avanço e no ano de 2008 foi implantado 
pelo Sicoob Engecred-GO como serviço próprio, com 
um profissional dedicado em tempo integral conforme 
determinação legal e com monitoramento permanente de 
auditorias externas e internas. 

Em 2013, a Ouvidoria do Sicoob Engecred-GO registrou 
6 manifestações que trataram de assuntos tais como: 
atendimento, cobrança e quadro social, sendo classificadas 
como 3 procedentes e 3 improcedentes. 

O público que contribuiu com estas manifestações foram: 
associados (1 pessoa jurídica e 1 pessoa física) 
e não associados (4 pessoas físicas).  

Encontram-se além da Ouvidoria para registro de 
manifestações os canais:  Fale com o Presidente através 
do site (www.sicoobengecred.com.br) e nossa Central de 
Relacionamento com o Associado (telefone 062 3931-
6400).  A criação dos dois canais visa promover e ampliar 
a acessibilidade dos associados e da sociedade no registro 
de suas manifestações, pois para o Sicoob Engecred-GO os 
registros contribuem para a melhoria contínua dos produtos 
e serviços disponibilizados. 

O Sicoob Engecred-GO mantêm uma área 
de Controle Interno que tem como principal 
atividade a identificação de riscos potenciais 
e reais que possam afetar os processos. Essas 
ações visam garantir, com razoável certeza, que 
sejam atingidos os objetivos da cooperativa 
nas seguintes categorias: eficiência e atividade 
operacional, confiança nos registros contábeis/
financeiros e conformidades com as leis e 
normativos aplicáveis a entidade.

Linha Direta
Canais para Registro de Informações, 
Sugestões e Reclamações:

• Site do Sicoob Engecred-GO 
www.sicoobengecred.com.br > Canal: 
Fale com o Presidente   

• Central de Relacionamento 
com o Associado 
Telefone: 3931-6400  

• Ouvidoria Sicoob  
Telefone: 0800-725-0996 ou 
www.ouvidoriasicoob.com.br 

Relatório de 
Manisfestações Enviadas

Procedente Improcedente

50% 50%

Reclamação Informação Sugestão

50%

33%

33%
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Assembleia Geral

A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade cooperativa, responsável 
pelas decisões de interesse do empreendimento. As deliberações desta 
assembleia devem ser acatadas por todos os cooperados, inclusive os ausentes 
e/ ou discordantes, privilegiando sempre o interesse coletivo.

A Assembleia Geral Ordinária é realizada, obrigatoriamente, pelo menos uma vez 
por ano, no decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício 
social. É responsável pelas deliberações relativas a temas como: aprovação 
da prestação de contas dos órgãos da administração; destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas; eleição e posse dos componentes da Diretoria 
e dos Conselhos quando findar o mandato; fixação do valor dos honorários 
e gratificações dos membros da Diretoria e dos Conselhos, caso haja; entre 
outros assuntos de interesse da sociedade cooperativa. A data, horário, local e 
os assuntos que irão ser deliberados na assembleia deverão ser amplamente 
divulgados entre os sócios da cooperativa, pelos mesmos meios utilizados para 
a divulgação da Assembleia Geral.

Fonte: Lei complementar 130/2009; Banco Central do Brasil (BACEN)

Órgão Superior

Decisões e Deliberações
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e 
Região Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta 
data são em número de 2.933 (dois mil novecentos e trinta e três), em condições de votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no Clube de Engenharia de Goiás, situado na 
Rua 132, nº 500, Setor Sul, CEP: 74093-210, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, no dia 20/03/2014, 
às 17:00h (Dezessete horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 18:00h (Dezoito horas), com a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; ou às 19:00h (Dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, 
em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1.  Prestação das contas dos órgãos de administração do exercício de 2013;
2.  Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de 
cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2013; 
3.  Destinação das sobras apuradas no exercício de 2013;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de 
Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria 
Executiva;
6.  Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2014.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
• Reforma do estatuto social com o fim de: alterar os atuais artigos 06, 12, 13, 30, 31, 51, 67, 76, 77, 83 e 106. 

Observação:

1. A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE GOIÂNIA E REGIÃO LTDA.
CNPJ: 04.388.688/0001-80

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Goiânia - GO, 28 de fevereiro de 2014.

Luís Alberto Pereira
Presidente do Conselho de Administração
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MISSÃO VISÃO

MAPA ESTRATÉGICO

VALORES

Oferecer Soluções Financeiras 
e Servicos Diferenciados, Promover o 

Desenvolvimento Humano, Econômico e Social. 

Ser a Principal Instituicão Financeira dos 
Cooperados e estar entre as Melhores do País. 

Aumentar a Base de 
Cooperados com Qualidade

Aumentar as Sobras com 
Melhoria da Rentabilidade

Reduzir os Custos Operacionais
Aumentar as Receitas de 

Prestação de Serviços com 
Novos Serviços.

Cooperativismo e Solidariedade, 
Comprometimento, Transparência e Prudência, 

Resultado e Satisfacão. 

FINANCEIRA

Fomentar a Criação de 
Central de Prestação de 
Serviços às Cooperativas

Aumentar a Participação junto 
às Entidades do Relacionamento 

do Sistema Cooperativista
Melhorar o Relacionamento

com os Cooperados
Promover Soluções de
Valorização das Cotas

Identificar Nichos 
para criação de 
Novos Produtos

COOPERADO
E MERCADO

Otimizar Processos de Cobrança Otimizar Processos de Negócios Revisar Estatuto Social Melhorar Comunicação
Corporativa

PROCESSOS
INTERNOS

Integrar a Cooperativa
à Comunidade

Disseminar a Cultura
Cooperativista e
suas Vantagens

Aprimorar a Sinergia
entre as Áreas

Executar Programa
de Qualificação da 

Liderança.

Desenvolver a 
Governança de TI

APRENDIZADO E
DESENVOLVIMENTO

Plano Estratégico 
2013/2014

No ano de 2013 o Sicoob Engecred-GO reuniu seus administradores com 
funções de gestão para a construção do Plano Estratégico 2013/2014. Foram 
revistas as metas, objetivos da organização, visão e os valores passaram por 
alterações estratégicas.

Foco para Desenvolvimento
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Produtos & Serviços
Uma Cooperativa Completa
O Sicoob Engecred-GO realiza investimentos contínuos para 
oferecer cada vez mais conveniência em produtos e serviços 
para os cooperados. 
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É uma linha de crédito rápida e sem burocracia, 
disponível para contratação através do SicoobNet, 
Celular e caixas eletrônicos do Sicoob. Pode ser 
contratado a qualquer hora do dia ou da noite.

Linhas de Crédito 

Conheça algumas de nossas linhas 
de crédito:

O Sicoob Engecred-GO entende que existe uma linha 
de crédito certa para cada pessoa. Por isso, oferece 
opções para atender necessidades diferentes. Se você 
deseja, reformar a casa, comprar um carro, investir 
nos seus estudos, adquirir máquinas e equipamentos 
para o seu negócio ou até mesmo fazer a viagem dos 
seus sonhos, o Sicoob Engecred-GO tem o crédito 
adequado. Sempre com taxas que cabem no seu 
bolso.

Investimentos

“Com o RDC você tem flexibilidade 
e segurança para os seus 
investimentos.  A curto ou longo 
prazo, o RDC é para você.”

Comodidade, segurança e rentabilidade. Você tem 
tudo isso ao investir no RDC Sicoob. Além de todas as 
vantagens de aplicar seu dinheiro no maior sistema 
cooperativista de crédito do País.

• Garantido pelo FGCoop  até R$ 250.000,00.
• As alíquotas do Imposto de Renda são decrescentes,  
de acordo com o tempo de aplicação;
• Flexibilidade para escolher o melhor prazo para 
aplicação.

Poupança

“A melhor maneira de garantir o 
futuro é começar a poupar agora.”

• Associados e não associados podem abrir 
uma Poupança Sicoob;
• As aplicações feitas na Poupança 
Sicoob são garantidas pelo Fundo 
garantidor do cooperativismo de crédito brasileiro 
(FGC)
• Rendimento na data de aniversário dos depósitos;
• Isenção de Imposto de Renda e IOF;
• Livre movimentação de pequenas ou grandes 
quantias;
• Cartão gratuito;
• Sem carência para resgate

Sicoob Previ

RDC Sicoob Engecred-GO.

“O melhor da vida é feito em 
parceria.”

O Sicoob Previ é a previdência privada do Sicoob, que 
criou a Fundação Sicoob de Previdência Privada, em 
parceria com as cooperativas, para oferecer diversos 
benefícios previdenciários com condições exclusivas. 
Veja algumas das várias razões para aderir ao Plano de 
Benefícios Previdenciários do Sicoob Previ.

• Complementação da renda de aposentadoria;
• Plano exclusivo;
• Benefícios garantidos desde a adesão ao plano;

PLANTAR (Plano de Integralização 
de Capital)

“Sua cooperativa mais forte hoje, 
sua tranquilidade garantida 
amanhã.” 

O PLANTAR é um produto exclusivo do Sicoob 
Engecred-GO que de maneira planejada, oferece um 
plano de investimento pro futuro, para garantir sua 
tranquilidade. Com o PLANTAR você integraliza um 
valor mensal em sua conta Capital, e ao final do plano 
realiza resgates programados.

Consórcios (Imóvel e Veículo)

Crédito Pré-Aprovado: 

Crédito Pessoal:

Financiamentos:

Sicoob Cotas-Partes e Procapcred:

“Unindo pessoas para realizar o seu 
sonho.” 
Com o consórcio imobiliário, você realiza o sonho da 
casa própria em parcelas que cabem no seu bolso. 
Você pode usar seu FGTS para quitar ou amortizar o 
saldo devedor e pagar as parcelas do consórcio da casa 
própria. Você poderá utilizar o Fundo também para 
dar lances e tentar receber antes do encerramento do 
grupo. Com o consórcio Imobiliário você realiza o sonho 
da casa própria  em até 180 parcelas que cabem no seu 
bolso.

Você pode também adquirir seu veículo, novo ou 
usado, de forma planejada, em até 75 meses, sem 
pagar juros.

Seus planos não precisam esperar. No Sicoob Engecred-
GO, você recebe sua restituição mais rápido com 
antecipação de IRPF.

Nunca foi tão fácil conquistar o que você sempre 
sonhou. Com o Sicoob Engecred-GO você pode 
financiar móveis, materiais de construção, 
equipamentos para sua empresa e até mesmo seu 
veículo.

Uma linha de crédito para você que busca recursos para 
capitalizar sua cooperativa. Aumente seu capital no 
Sicoob Engecred-GO e fortaleça também o patrimônio 
da sua cooperativa.
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Serviços

DDA - Débito Direto Autorizado

“Pague suas contas com mais 
comodidade e ainda preserve o 
meio ambiente.”

Cartões

Família Sicoobcard 

Cartões modernos, completos e repletos de vantagens 
para o associado. Um deles combina com você, escolha 
o seu.

O Sicoob Engecred-GO investe muito para tornar a 
vida financeira do seu associado mais fácil e prática. 
Bom exemplo disso é o DDA - Débito Direto Autorizado 
do Sicoob. Ele permite que todos os pagamentos 
realizados por meio de boletos bancários sejam 
recebidos eletronicamente, substituindo a emissão do 
boleto em papel. 

Vantagens

• Garantia do recebimento do boleto registrado sem 
atraso, evitando o pagamento de multas;
• Comodidade ao cadastrar e visualizar os boletos por 
meio dos canais eletrônicos;
• Maior controle dos boletos a serem pagos;
• O débito não é automático, portanto você decide 
quando e como pagar.

Débito Automático Sicoob

“Cadastre suas contas e fique 
automaticamente tranquilo.”

O Sicoob Engecred-GO sabe que você já tem muitos 
compromissos. Por isso, facilita sua vida com o 
Débito Automático Sicoob. Assim, você não precisa 
se preocupar com o vencimento das suas contas, pois 
o valor a pagar é debitado automaticamente na sua 
conta corrente com eficiência e segurança.

Vantagens

• O cadastro é fácil e pode ser feito por meio dos canais 
de atendimento;
• O pagamento de suas contas é realizado sempre nas 
datas certas e você não corre o risco de pagar multas;
• Acesso às informações dos lançamentos das contas 
em débito no seu extrato;
•  Serviço isento de tarifa;
• As contas também chegam no seu endereço para 
conferência.

Carta Fiança Web

O Sicoob Engecred-GO realiza investimentos contínuos 
para oferecer cada vez mais conveniência em produtos 
e serviços para os cooperados.  A carta fiança web 
é uma ferramenta que agiliza os processos para 
participar em licitações de maneira prática e rápida. O 
sistema já está em sua versão 2014.1.1.1 e no último 
pacote de atualizações, foi atribuído a funcionalidade 
“Renovação da Adesão”, que permite a renovação da 
carta fiança web de forma online, sem que o cooperado 
precise vir a agência. A funcionalidade foi desenvolvida 
para atender cada vez mais as necessidades de nossos 
associados.

Sicoobnet Celular

Seguindo a tendência de inovação e tecnologia, 
o Sicoob oferece aplicativo exclusivo para que os 
cooperados possam realizar transações financeiras 
diretamente do celular. O Aplicativo permite a captura 
automática de código de barras de títulos e convênios, 
o que simplifica o processo para pagamento de boletos 
bancários e diversos outros serviços. 

Conta Garantida

Se a sua empresa precisa adequar o fluxo de caixa, 
conte com a facilidade da Conta Garantida do Sicoob 
Engecred-GO.
A Conta Garantida é um produto cujo crédito é garantido. 
Ele atende às eventuais necessidades de caixa das 
empresas que não possuem recursos disponíveis 
imediatamente, quer seja para enfrentar despesas 
inesperadas, como para aproveitar oportunidades 
de negócios. O limite de crédito é disponibilizado em 
conta corrente e pode ser utilizado de forma parcial ou 
total, a qualquer momento, com as menores taxas do 
mercado. Se você já é correntista PJ e deseja alterar seu 
limite, fale com seu gerente.   O Sicoob Engecred-GO 
sempre tem uma solução para você.

Antecipação de Recebíveis 
Imobiliários

A antecipação de recebíveis imobiliários é um 
produto desenvolvido exclusivamente pelo Sicoob 
Engecred-GO, para as construtoras e incorporadoras 
transformarem seus contratos em capital de giro. 
Aqui sua empresa tem muito mais agilidade, maior 
participação nas sobras anuais, prazo e as melhores 
taxas do mercado. Consulte seu gerente de negócios 
e conheça todas as vantagens desta solução. Só 
quem entende como construir parcerias sólidas, 
sabe o que sua empresa precisa para realizar grandes 
empreendimentos.•\

 Capital de Giro

Todo empresário sabe da importância de contar com 
capital de giro sempre à mão. O Sicoob Engecred-GO 
possui o crédito ideal para atender às demandas de 
caixa da sua empresa. Assim, você não passa aperto 
e garante que ela tenha saúde financeira e um bom 
funcionamento. De forma simples e sem burocracia, 
você escolhe a modalidade de Capital de Giro que 
atende a necessidade da sua empresa, sem precisar 
comprovar a destinação do recurso. Essa linha de 
crédito é ideal para suprir as demandas de caixa do seu 
empreendimento, no curto, médio e longo prazos.

Sicoobcard Platinum: Completo e diferenciado, o 
Sicoobcard MasterCard Platinum oferece os melhores 
benefícios de um cartão de crédito, como serviços 
exclusivos da bandeira e pontuação especial no 

Sicoobcard Gold:

Sicoobcard Clássico:

Sicoobcard Débito:

Sicoobcard Prêmios. 
O Sicoobcard MasterCard Gold possui uma variedade 
de benefícios de viagens e serviços para pessoas que, 
como você, não abrem mão de comodidade e bem-

estar. 
O Sicoobcard MasterCard Clássico é aceito em milhões 
de estabelecimentos em todo o mundo. Além disso, 
ele oferece inúmeros benefícios adequados às suas 

necessidades e orçamento. 
O cartão Sicoobcard MasterCard Débito traz inúmeros 
benefícios para o seu dia a dia. É mais seguro porque 
tem a tecnologia chip. É prático porque funciona como 
dinheiro e você não perde tempo realizando saques 
prévios na cooperativa e nem preenchendo cheques. 
Na hora de pagar, basta digitar a senha. Simples 
assim.
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Atividades 2013
Ação e Cooperação
O Sicoob Engecred-GO desenvolveu em 2013 um 
plano de ações integradas que visaram garantir o 
atendimento aos objetivos estratégicos da cooperativa, 
e a melhoria contínua. 
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Programa de Desenvolvimento de Produtos
Com o objetivo de alinhar todos os colaboradores sobre o portfólio de produtos do Sicoob Engecred-GO, foram 
realizados workshops para a formatação de cada produto, que teve como objetivo formar consultores de alta 
performance, especialistas nos produtos oferecidos pela cooperativa.

A dinâmica envolveu na fase inicial todos os colaboradores da área de negócios (gerentes e assistentes) onde, cada um 
recebeu a função de “Gestor de Produto” assumindo assim o desenvolvimento e gerenciamento do produto.
Ao todo foram realizados 13 workshops que contou com o engajamento e comprometimento dos profissionais do 
Sicoob Engecred-GO que abordaram os seguintes temas:  Antecipação de Recebíveis Imobiliários, Carta Fiança Web, 
Cartão BNDES, Cartões de Crédito e Débito, DDA e Débito Automático, RDC, Poupança, Fundos de Investimentos, 
Consórcios, Procapcred, Cotas Partes, PLANTAR e Sicoob Previ.

Otimizar é Unir forças Pelo Melhor Resultado
No mês de março, o Sicoob Engecred-GO transferiu as atividades da agência da Av. Castelo Branco para a Agência 
Sede, ação prevista desde maio de 2011 no momento da inauguração da Sede da Av. República do Líbano. O objetivo 
foi de oferecer a mesma qualidade de atendimento em um só lugar para todos os cooperados, com comodidade e 
conveniência.

Semana do Engenheiro e Arquiteto  
Clube de Engenharia
Com o intuito de fortalecer a marca “Sicoob Engecred-GO” e incentivar a formação profissional, a cooperativa patrocinou 
o evento “Semana do Engenheiro e do Arquiteto” no Clube de Engenharia de Goiás, com público estimado de 1.500 
pessoas entre associados do clube e cooperados do Sicoob Engecred-GO.

Salão do Imóvel
Em agosto de 2013, o Sicoob Engecred-GO participou do 3º Salão do Imóvel de Goiás, realizado no Centro de Convenções 
de Goiânia. Este evento foi uma oportunidade especial utilizada pela cooperativa para apresentar os trabalhos 
desenvolvidos pela instituição e sua atuação em linhas de crédito imobiliário, incluindo consórcio, financiamento e 
linhas de crédito para empresas do segmento da construção civil como a antecipação de recebíveis imobiliários.

Central de Relacionamento ao Associado (CRA).
A fim de aprimorar e dar mais agilidade ao atendimento e auxiliar nas estratégias de comercialização de produtos, foi 
inaugurada a Central de Relacionamento ao Associado (CRA). A área conta com cinco colaboradores que atuam no 
atendimento telefônico das 8h às 18h e na recepção dos cooperados nos horários exclusivos.

Aniversário de 12 anos
O Sicoob Engecred-GO comemorou seus 12 anos de atuação com palestra realizada no dia 25 de setembro de 2013, 
com o jornalista mineiro, Luis Nassif, durante café da manhã, no Castro´s Park Hotel.  O tema da palestra foi sobre 
as perspectivas das cooperativas de crédito frente ao cenário econômico brasileiro. Participaram do debate com o 
palestrante a também jornalista Cileide Alves, Editora chefe do jornal O Popular que atuou como mediadora do evento, 
e o cooperados e também empresário goianos, Melchior Duarte de Abreu Filho e o empresário e também Conselheiro 
de Administração da Cooperativa, Célio de Oliveira, que discutiram com cooperados e convidados novas estratégias 
para crescimento, resultado e perenidade das Cooperativas de Crédito.

Confraternizar
Celebrar os bons resultados do Sicoob Engecred-GO é tradição na cooperativa. A confraternização de final de ano foi 
um momento de união de todos os Funcionários, Diretores, Conselheiros e familiares para comemorar mais um ano de 
excelentes resultados. 

Foi também um momento solidário, que contou com a participação de todos os convidados que doaram roupas e 
alimentos não perecíveis para Instituições Beneficentes da grande Goiânia.
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Ética e Promoção do Desenvolvimento

Aspectos Trabalhistas

Sustentabilidade

Para o Sicoob Engecred-GO, gestão sustentável significa um modelo de atuação pautado na ética, no respeito 
e na promoção do desenvolvimento integrado e sustentável. A cooperativa  vincula a temática Responsabilidade 
Social às suas decisões estratégicas e à forma como interage com seus públicos de relacionamento. Em 2013, foram 
desenvolvidos programas, projetos e ações fortalecendo as relações com seus públicos internos.

Total de funcionários: 77 funcionários. 
Homens: 31
Mulheres: 46
Funcionário efetivos: 65 funcionários.
Estagiários: 14
Contratações em 2013: 12 funcionários 

1,29%
2,59

1,28%

2,59%
3,89 %

27,27%

11,68%

32,46%

6,49%

10,38%

MULHERES = 46 MULHERES
HOMENS = 31 HOMENS

59,75%
 40,25%

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS = 65 FUNCIONÁRIOS
ESTAGIÁRIOS = 14 ESTAGIÁRIOS

84,41%

15,58%

PÓS - GRADUAÇÃO =17 FUNCIONÁRIOS
CURSANDO PÓS - GRADUAÇÃO = 15 FUNCIONÁRIOS
GRADUADOS = 45 FUNCIONÁRIOS
CURSANDO GRADUAÇÃO = 17 FUNCIONÁRIOS

22,07%
 

19,48%
 

58,44%

22,07%
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Manifestação de Interesse 

PLD (Prevenção de Lavagem de Dinheiro)

Desenvolvimento Profissional

Benefícios

Instituto Engecred

AMPLIAR

Treinamentos

O projeto Manifestação de interesse tem como objetivo identificar e preparar, dentre o quadro de cooperados do 
Sicoob Engecred-GO, pessoas que manifestem interesse em participar ativamente das ações desenvolvidas pela 
cooperativa. Em parceria com o Instituto Engecred, são ofertados aos cooperados treinamentos exclusivos, com 
cursos presenciais e também em plataforma digital, com foco no cooperativismo de crédito. 

Em 2013 foram realizados encontros para manifestação de interesse de cooperados com 8 participações, no 
momento da integração (entrada de novos colaboradores) e foi trabalhado o tema educação cooperativista. 
12 Cooperados participaram desse treinamento. 

De acordo com as normas que regem a Prevenção de Lavagem de Dinheiro, é obrigatório que todas as instituições 
financeiras deem conhecimento aos seus funcionários e colaboradores, em todos os níveis, sobre as exigências 
das Leis 9.613/98 e 12.683/12, bem como da respectiva regulamentação do Banco Central do Brasil, especialmente 
da Circular 3.461/09. 

Em 2013, 100% dos funcionários do Sicoob Engecred-GO realizaram o curso de PLD, que tem o objetivo de formar 
profissionais aptos a atender às exigências de atuação no Sistema Financeiro Nacional, capacitando funcionários 
e colaboradores de instituições financeiras de forma a permitir que entendam desde o surgimento dos esforços 
internacionais de combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, até o papel que cada pessoa 
e cada instituição devem desempenhar na prevenção e no combate dessas atividades ilícitas.

A cooperativa incentiva os funcionários a investir em suas carreiras por meio de qualificação profissional. A 
cooperativa oferece diversos cursos internos e incentiva que os colaboradores também busquem em outras 
instituições novos conhecimentos. Para isso oferece uma contribuição de pagamento de 50% do valor das 
mensalidades. Muitos colaboradores também fazem cursos de língua estrangeira com apoio da cooperativa.

A carta de benefícios do Sicoob Engecred-GO é variada e tem como base oferecer qualidade de vida e bem-
estar. O colaborador tem direito ao plano de saúde no momento de ingresso na cooperativa, e é responsável 
pelo custeio de 30% do serviço quando o utiliza. Somente 5% do custo do Vale Transporte é descontado em 
folha de quem faz uso. A cooperativa também custeia 50% do valor mensal do custo de estacionamento e os 
demais benefícios são isentos de participação do funcionário.

Alinhado à orientação da cooperativa de oferecer soluções financeiras, serviços diferenciados, e promover o 
desenvolvimento humano, econômico e social, entrou em atividades em 2012, o Instituto Engecred. A Instituição 
tem como finalidade contribuir com ações positivas irradiando o espírito de solidariedade e o desenvolvimento 
humano e social.

Em 2013, o Instituto Engecred, braço social do Sicoob Engecred-GO, colaborou para a implantação do Programa 
Novo Futuro do Colégio Lyceu de Goiânia, que consiste no ensino de tempo integral para estudantes do Ensino 
Médio e, doou 9 computadores e 200 livros para a biblioteca do Conselho Escolar do Colégio.

Ação de Maximização de Patrimônio Líquido, Associados e Resultados. É um programa de metas anual cujo o 
objetivo é a ampliação dos negócios da cooperativa, propiciando a bonificação em virtude do atingimento das 
metas, onde o colaborador pode receber até a soma de três vez o valor de seu salário como bonificação.

• Plano de saúde
• Auxilio creche
• Seguro de vida
• Plano odontológico
• Vale transporte

• Ticket alimentação e refeição
• Vacina Antigripal
• Estacionamento nas proximidades da empresa
• Bolsa de estudo para pós graduação (50%) 
• Bolsa para cursos diversos ligados à área de atuação (50%)
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Relatório da 
Administração 
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Indicadores (%) 2013 2012 ∆ %

Retorno sobre patrimônio 19,63 7,57 159,31

Retorno sobre ativo 6,15 2,85 115,79

Receita de prestação de serviços / Despesas de pessoal 35,40 28,26 25,27

Índice de eficiência 26,92 18,73 43,73

Balanço Patrimonial (R$ Mil) 2013 2012 ∆ %

Operações de crédito 144.780 122.766 17,93

Ativos totais 308.970 261.031 18,37

Depósitos totais 191.058 167.637 13,97

Patrimônio líquido 113.221 90.940 24,50

Resultado (R$ Mil) 2013 2012 ∆ %

Resultado da intermediação financeira antes da provisão (a) 38.419 39.659 -3,13

Provisão para perdas com créditos (b) (2.681) (16.328) -83,58

Resultado da intermediação financeira (a+b) 35.738 23.331 53,18

Receita de prestação de serviços 2.680 2.254 18,90

Despesas de pessoal e administrativa (11.946) (11.741) 1,75

Resultado operacional 17.517 6.998 150,31

Sobra líquida 17.517 6.998 150,31

Transparência é nosso Lema

Indicadores

As principais atividades e o resultado obtido em 2013 pela Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Goiânia e Região Ltda. integram o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras apresentados nesse módulo do Relatório Anual 2013. O documento traz informações 
de desempenho e comentários sobre os principais projetos e iniciativas, que vêm garantindo um 
crescimento contínuo e sustentável ao Sicoob Engecred-GO num ano de desafios e conquistas. 
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Evolução de Desempenho
O Resultado Operacional em 2013 atingiu R$ 17.517 mil, um acréscimo de 140% em relação a 
2012, alcançando uma sobra líquida de R$ 10.754 mil.

Resultado Operacional 

Patrimônio Líquido Ajustado

Quadro Social

O Patrimônio Líquido ajustado, que é a soma do Capital Social, dos fundos estatutários e das 
sobras, atingiu R$ 113.220 mil em 31 de dezembro de 2013, apresentando acréscimo de 24% em 
relação a dezembro de 2012. O retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de 20% ante 8% do 
ano de 2012.

O Quadro Social atingiu ao número de 2.929 cooperados, perfazendo um crescimento de 7% em 
relação a 2012.
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Os Ativos Totais do Sicoob Engecred-GO atingiram R$ 308.970 mil em 31 de dezembro de 2013, 
o que representa um incremento de 18,36% em relação a 2012.
As aplicações no Sicoob Goiás Central atingiram R$ 145.627 mil em 2013, o que representa um 
aumento de 18% em relação a 2012, e estampa a atuação conservadora da administração da 
Cooperativa e a boa liquidez mantida pela mesma.

Os Depósitos Totalizaram R$ 191.058 mil. Os depósitos à vista alcançaram um total de R$ 54.519 
mil, enquanto os depósitos a prazo chegaram a R$ 136.539 mil, representando um crescimento 
na ordem de 27% do total dos depósitos, comparando-se a 2012.

A Carteira de Crédito encerrou 2013 em R$ 144.780 mil, com acréscimo de 18% no ano. 

Aplicações Sicoob Goiás Central

Operações de Crédito

Depósitos Totais
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A T I V O DEZ/13 DEZ/12 P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEZ/13 DEZ/12

ATIVO CIRCULANTE  244.791.330  206.563.840 PASSIVO CIRCULANTE 195.749.261 170.091.290

DISPONIBILIDADES  3.016.436  2.488.887 DEPÓSITOS 191.057.873 167.636.936

DEPÓSITOS À VISTA 54.519.143 54.884.237

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  145.627.256  123.350.573 DEPÓSITOS À PRAZO 136.538.730 112.752.699

CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA  145.627.256  123.350.573 OUTROS DEPÓSITOS 0 0

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  -    -   RELAÇÕES INTERFINACEIRAS 35.372 51.024

 TRANF. INTERNAS DE RECURSOS  -    -   Recursos em Trans.  de Terceiros 35.372 51.024

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  90.701.292  75.877.897 OBRIGAÇÕES POR EMPREST. e REPASSES 0 136.952

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  90.701.292  75.877.897 EMPR.NO PÁIS–OUTRAS INSTITUIÇÕES 0 136.952

Setor Privado  96.413.132  84.330.038 

(-)PROVISÃO PARA CLD  (5.711.840)  (8.452.141)

OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.656.015 2.266.378

OUTROS CRÉDITOS  2.239.346  2.179.338 

RENDAS A RECEBER  30.928  60.374 COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS 7.975 21.921

DIVERSOS  2.208.418  2.118.964 

SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 1.170.689 106.634

OUTROS VALORES E BENS  3.207.000  2.667.145 

OUTROS VALORES E BENS  3.160.228  2.667.145 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.315.439 1.211.909

DESPESAS ANTECIPADAS  46.773  -   

DIVERSAS 2.161.911 925.914

ATIVO NÃO CIRCULANTE  64.178.813  54.467.435    

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  54.079.049  46.888.313 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  57.484.633  52.111.265 

(-) PROVISÃO PARA CLD  (3.405.584)  (5.222.952) PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0 0

INVESTIMENTOS  5.870.099  4.898.605 

OUTROS INVESTIMENTOS  5.870.099  4.898.605 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 113.220.882 90.939.985

IMOBILIZADO DE USO  2.186.817  945.654 CAPITAL 95.221.824 82.228.152

IMÓVEIS DE USO  1.304.959 0

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  (4.350) 0 CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 97.177.886 82.939.815

INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO  1.368.561  1.342.298 

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  (482.353)  (396.645)

(CAPITAL A REALIZAR)  (1.956.062)  (711.663)

DIFERIDO  -    3.562 

GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO  -    19.194 

(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS  -    (15.632) RESERVAS DE SOBRAS 9.910.693 7.722.258

INTANGÍVEL  2.042.848  1.731.303 RESERVAS ESTATUTÁRIAS 4.044.183 494.788

ATIVOS INTANGÍVEIS  2.634.302  2.050.906 

(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS  (591.453)  (319.604) SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 4.044.183 494.788

TOTAL DO ATIVO  308.970.143  261.031.275  TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO  308.970.143  261.031.275 

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DEZEMBRO DE 2013 
E 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$)

Evolução dos Números
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DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2013 E 31/12/2012 (Em R$ )

DISCRIMINAÇÃO 2º SEMESTRE DE 2013 ANO 2013 ANO 2012

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 19.890.972 38.419.848 39.658.695

  Operações de Crédito 13.447.993 27.995.804 33.491.222

  Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 6.442.979 10.424.044 6.167.472

  Resultado das Aplicações Compulsórias 0 0

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  (7.275.348)  (12.161.813)  (24.795.327)

  Operações de Captação no Mercado  (5.621.234)  (9.477.030)  (8.431.946)

  Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses  -    (2.907)  (35.455)

  Provisão para Créditos Liquidação Duvidosa  (1.654.114)  (2.681.875)  (16.327.926)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  12.615.624  26.258.035  14.863.368 

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS  (3.745.436)  (8.867.739)  (8.145.386)

  Receitas de Prestação de Serviços  462.410  891.119  578.132 

  Rendas de Tarifas Bancárias  1.121.750  1.789.667  1.676.227 

  Despesas de Pessoal  (3.593.706)  (7.515.290)  (7.976.545)

  Outras Despesas Administrativas  (2.208.839)  (4.430.780)  (3.764.271)

  Despesas Tributárias  (45.628)  (97.104)  (89.406)

  Resultado de Participação em Coligadas e Controladas  -    -    -   

  Outras Receitas Operacionais  1.268.588  2.350.963  2.751.195 

  Outras Despesas Operacionais  (750.010)  (1.856.313)  (1.320.718)

RESULTADO OPERACIONAL  8.870.188  17.390.296  6.717.981 

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS  199.964  212.405  354.977 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ AS SOBRAS E PARTICIPAÇÕES  9.070.152  17.602.701  7.072.959 

Juros ao Capital  (6.763.220)  (6.763.220)  (6.068.428)

Imposto de Renda e Contribuição Social  (55.597)  (85.305)  (74.633)

SOBRAS LÍQUIDAS (PERDAS LÍQUIDAS) 2.251.335 10.754.176 929.899
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2013 E 31/12/2012 (Em R$)

 EVENTOS  CAPITAL REALIZADO 
 RESERVAS DE SOBRAS  SOBRAS

OU PERDAS
ACUMULADAS 

 TOTAL 
 LEGAL  FAC 

 SALDOS NO INICIO DO PERÍODO EM: 01/01/2012  76.666.741  7.467.786  4.908.217  4.908.217  93.950.962 

 AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES 

 AUMENTOS DE CAPITAL: 

    - Por Integralizações  901.821  901.821 

    - Baixa Capital  (10.315.007)  (10.315.007)

    - Incorporação das Sobras 2011  4.908.217  -    -    (4.908.217)  -   

 OUTROS EVENTOS: 

    - Distribuição de Sobras do Exercício 2011  4.908.217  3.323  (4.908.217)  3.323 

 SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO:  6.998.326  6.998.326 

    - AJUSTES F.A.T.E.S  372.673  372.673 

    - Juros ao Capital 2012  5.158.163  (5.158.163)  -   

    - IRRF S/Juros ao Capital  (910.265)  (910.265)

 DESTINAÇÕES: 

    - F.A.T.E.S.  (61.848)  (61.848)

    - Reserva Legal  251.148  (251.148)  -   

    - Fundo Para Aumento de Capital (FAC)  494.788  (494.788)  -   

SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM: 31/12/2012  82.228.152  7.722.258  494.788  494.787  90.939.985 

MUTAÇÕES NO PERÍODO  5.561.411  254.472  (4.413.429)  (4.413.430)  (3.010.976)

 SALDOS NO INICIO DO PERÍODO EM: 01/01/2013  82.228.152  7.722.258  494.788  494.788  90.939.985 

 AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES 

 AUMENTOS DE CAPITAL: 

    - Por Integralizações  11.398.286  11.398.286 

    - Baixa  capital  (5.147.447)  (5.147.447)

    - INCORPORAÇÃO DAS SOBRAS 2012  494.788  (494.788)  -   

 OUTROS EVENTOS: 

    - Distribuição de Sobras do Exercício 2012  494.788  31.538  (494.788)  31.538 

 SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO  17.517.396  17.517.396 

    - AJUSTES F.A.T.E.S  30.311  30.311 

    - Juros ao Capital 2013  5.753.258  (5.753.258)  -   

    - IRRF S/Juros ao Capital  (1.009.962)  (1.009.962)

 DESTINAÇÕES:  -   

    - F.A.T.E.S  (539.224)  (539.224)

    - Reserva Legal  2.156.897  (2.156.897)  -   

    - Fundo Para Aumento de Capital (FAC)  4.044.183  (4.044.183)  -   

 SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM: 31/12/2013  95.221.824  9.910.693  4.044.183  4.044.183  113.220.882 

 

    

    

 

 MUTAÇÕES NO PERÍODO  12.993.672  1.649.211  3.819.007  3.819.007  22.280.897 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2013 E 31/12/2012

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  2º Sem / 2013   Exercício 2013  Exercício 2012 

Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de renda e da contribuição social  2.251.335  10.754.176  929.899

 Ajustes as sobras/perdas líquidas:  (não afetaram o caixa)  175.990  360.001  348.577

 Despesas de depreciação e amortização  231.588  445.307  423.209

 (Lucro)/Prejuízo na equivalência patrimonial      0      0      0

 Outros ajustes  (55.597)  (85.305) (74.633)

 Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/receitas e despesas)  6.249.726  4.123.688  55.661.580

 Aplicações interfinanceiras de liquidez      0      0      0

 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos      0      0      0

 Relações interfinanceiras e interdependências  6.041 (15.652)  (1.275.551)

 Operações de crédito  (30.097.067)  (22.014.131)  28.093.952

 Outros créditos (420.425)  (60.008)  (1.855.254)

 Outros valores e bens  228.963  539.855  (3.060.631)

 Depósitos  34.013.989  23.420.937  35.582.703

 Obrigações por operações compromissadas      0      0      0

 Obrigações por empréstimos e repasses      0  (136.952)  (302.976)

 Instrumentos financeiros derivativos      0      0      0

 Outras obrigações  2.518.225  2.389.637  (1.520.663)

 Resultados de exercícios futuros      0      0      0

 Ajuste ao valor de mercado - TVM e IFD      0      0      0

 Outros ajustes      0      0      0

 CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  8.677.051  15.237.866  56.940.055

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    

 Alienação de investimentos      0      0      0

 Alienação de imobilizado de uso      0      0      0

 Aquisição de investimentos  (407.908)  (971.494)  (892.112)

 Aquisição de imobilizado de uso (1.447.395)  (1.331.221)  (2.241)

 Aplicação no diferido  (509.866)  (564.202)  184.894

 Outros ajustes    

 CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (2.365.168)  (2.866.918)  (709.459)

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    

 Variações patrimoniais:  13.398.980  10.433.285  3.187.931

 Aumento/(redução) de capital  13.822.327  12.993.672  5.561.411

 Reservas de capital      0      0      0

 Reservas de reavaliação      0      0      0

 Reservas de lucros  (1.649.211)  (1.649.211)  (254.472)

 Sobras ou perdas acumuladas  (124.749)  (7.638.014)  (8.826.859)

 Despesas de juros ao capital      0  6.763.220  6.068.428

 Outros ajustes  1.350.612  (36.382)  639.422

 CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 13.398.980  10.433.285  3.187.931

19.710.863  22.804.233  59.418.52

 Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa  19.710.863  22.804.233  59.418.527

 Caixa e equivalentes de caixa no início do período  128.932.829  125.839.460  66.420.933

 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período.  148.643.692  148.643.692  125.839.460
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Notas explicativas
As notas a seguir referenciam as demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012.

Nota 1 - Contexto Operacional
A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Regiões Ltda. – SICOOB ENGECRED -GO, é uma sociedade 
cooperativa de responsabilidade limitada, integrante do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Crédito 
Cooperativo de Goiás, constituída com o objetivo precípuo de:
 
•Estimular o desenvolvimento econômico e interesses comuns dos associados;
•Estimular a pesquisa e promover a difusão e introdução de novas tecnologias que motivem a qualidade e a 
produtividade;
•Proporcionar, pela  mutualidade,  assistência financeira aos associados;
•Promover o aprimoramento técnico, educacional e social de seus dirigentes, associados, seus familiares e 
empregados;
•Prestar serviços inerentes às atividades específicas de instituição financeira.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
a) As demonstrações financeiras foram estruturadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades financeiras, observando-se as disposições contidas na Lei das Sociedades por ações (Lei 
nº 6.404/76), na Lei 4.595/64, que rege o sistema financeiro nacional, na Lei 5.764/71, que rege as sociedades 
cooperativas e na Lei Complementar nº 130/2009, bem como de conformidade com os preceitos estabelecidos 
pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF do Banco Central do Brasil. 

b) O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), desde o ano de 2008, emite normas e interpretações contábeis, 
alinhadas às normas internacionais de contabilidade, aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários. A Central 
aplicou os seguintes pronunciamentos, já recepcionados pelo Bacen:
Os pronunciamentos acima descritos já foram adotados na elaboração das demonstrações contábeis da Central, 
sendo que as demais normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil serão adotadas assim que 
aprovadas pelo órgão regulador, ou seja, pelo Banco Central.

c) Em face de ausência de disposições normativas exaradas pelo Banco Central do Brasil deixamos de observar 
conceitos e terminologias próprias das sociedades cooperativas estabelecidas na NBC-T 10.8.

d) Para efeito de comparabilidade as demonstrações contábeis foram demonstradas em reais, desprezando-se os 
centavos.

Nota 3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis
a) Regime Contábil
As receitas e despesas relacionadas com as operações e atividades da Sicoob-Engecred são apropriadas pelo regime 
de competência. As operações com taxas pós-fixadas estão atualizadas até a data do balanço e as operações com 
taxas pré-fixadas estão registradas pelo valor de resgate, cujas receitas e despesas inerentes a períodos futuros 
estão registradas em contas redutoras.

CPC nº. Assunto Deliberação CVM nº. Resolução CMN nº.

01.(R1) Redução ao valor recuperável de ativos 639/2010 3.566/2008

03.(R2) Demonstração dos Fluxos de Caixa 641/2010 3.604/2008

04.(R1) Ativo Intangível 644/2010 1.303/2010

05 Divulgação das Partes Relacionadas 642/2010 3.750/2009

25 Provisão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 594/2009 3.823/2009

26.(R1) Apresentação das Demonstrações Contábeis 676/2011 1.376/2011
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b) Correção Monetária
Não estão reconhecidos nas demonstrações contábeis os efeitos inflacionários, medidos com 
base na UFIR, em cumprimento a determinação contida no artigo 4º da Lei 9.249/95 e Circular 
2682/96 do Banco Central do Brasil.

c) Operações de Crédito
As operações de crédito estão classificadas de acordo com o risco apresentado, amparadas 
por informações internas e externas em relação ao devedor e seus garantidores e em relação 
a operação, levando-se em conta, ainda, as situações de renda e patrimônio bem como outras 
informações cadastrais do devedor, conforme preconizado pela Resolução CMN/BACEN 2682, 
de 21.12.1999, e Resolução CMN/BACEN 2697, de 24.02.2000. 

As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível de risco, sendo que as 
registradas como prejuízos são classificadas como de risco nível H, cuja provisão para perdas é 
mantida em 100%. 

As operações vencidas, e não pagas, a mais de 180 (Cento e oitenta) dias são transferidas para 
nível de risco H, com provisão para perdas de 100%. As receitas oriundas de tais operações 
somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. 
Após 6 (seis) meses da classificação no nível de risco H, as operações são transferidas para a conta 
de provisão para créditos em liquidação, e para o resultado do exercício, sendo controladas no 
grupo de contas do compensado, não mais figurando no balanço patrimonial.

d) Provisão para Perdas em Operações de Crédito
As provisões para perdas em operações de crédito foram constituídas com base no disposto 
nas Resoluções CMN/BACEN 2682/1999 e 2697/2000, bem como em critérios internos, sendo 
seu somatório considerado pela administração suficiente para fazer face a prováveis perdas na 
realização dos créditos, coibindo assim:
100% das operações de crédito vencidas a mais de 180 (dias);
100% dos adiantamentos e excessos sobre limites de cheque especial não coberto há mais de 
180 (cento e oitenta) dias;
Percentual variável sobre os créditos de curso normal e anormal, conforme preconizado na Nota 
5, letra “e”, item “I”.

e) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear, 
observando-se as taxas anuais admitidas pela legislação tributária vigente.

f) Redução ao Valor Recuperável de Ativos
É reconhecida uma perda se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora 
de caixa excede o seu valor recuperável. As perdas são reconhecidas diretamente no resultado 
do período.
Os valores dos ativos serão revistos anualmente para verificação de eventual indicativo de perda 
por “impairment”.

g) Reconhecimento das Receitas e Despesas
As receitas e despesas são apropriadas ao resultado, observando-se o regime de competência.

Nota 4 – Disponibilidades

CAIXA 31/12/2013 31/12/2012

Caixa 182.103 252.570

Numerário em Trânsito 2.834.333 2.236.317

Total 3.016.436 2.488.887

Montante do numero existente na tesouraria e em custódia em 31/12/2013
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Esta composta dos valores da centralização financeira mantida no SICOOB GOIÁS CENTRAL, em 
rubrica específica em cumprimento à Circular BACEN n. 3.238 de 17.05.2004.

a) Resumo

b) Composição da Carteira de Crédito por Níveis de Risco 

Nota 5 – Relações Interfinanceiras

Nota 6 – Operações de Crédito

CAIXA 31/12/2013 31/12/2012

Relações Interfinanceiras 145.627.256 123.350.573

Centralização Financeira – Cooperativas 145.627.256 123.350.573

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31/12/2013 31/12/2012

Empréstimos e Títulos Descontados 96.413.132 84.330.038

Provisão para Perdas em Operações de Crédito (5.711.840) (8.452.141)

TOTAL NO CURTO PRAZO 90.701.292 75.877.897

Empréstimo e títulos descontados 57.484.633 52.111.265

Provisão para perdas em Operações de crédito (3.405.584) (5.222.952)

TOTAL NO LONGO PRAZO 54.079.049 46.888.313

TOTAL DA CARTEIRA 144.780.340 122.766.210

RISCO EMPRÉSTIMOS  E FINANCIAMENTO TÍTULOS DESCONTADOS TOTAL

A 58.126.544 485.395 58.611.939

B 46.320.619 1.881.072 48.201.691

C 29.899.942 1.092.949 30.992.891

D 8.686.252 - 8.686.252

E 617.604 - 617.604

F 652.936 - 652.936

G 340.885 - 340.885

H 5.793.567 - 5.793.567

TOTAL 150.438.349 3.459.416 153.897.765
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c) Composição da Carteira de Crédito por Faixa de Vencimento

d) Provisão para Perdas em Operações de Crédito
I – Constituição da Provisão para Perdas em Operações de Crédito

I – Vencidas

I I – Vincendas

DIAS SETOR PRIVADO

Até 15 dias 7.750.352

Entre 15 e 60 1.141.447

Entre 61 e 180 817.812

Entre 181 e 360 516.182

Acima de 360 10.496

Total 10.236.289

DIAS SETOR PRIVADO

Até 90 dias 26.711.536

Entre 91 e 360 56.604.193

Acima de 360 60.345.746

Total 143.661.475

RISCO VALOR DA CARTEIRA
PROVISÃO

PERCENTUAL REQUERIDO VALOR PROVISÃO %

AA -      0% - -

A 58.611.939    0,5% 293.060 3,21

B 48.201.691    1,0% 482.017 5,29

C 30.992.891    3,0% 929.787 10,2

D 8.686.252   10,0% 868.625 9,53

E 617.604 30,0% 185.281 2,03

F 652.936   50,0% 326.468 3,58

G 340.885   70,0% 238.620 2,62

H 5.793.567 100,0% 5.793.567 63,54

Total 153.897.765 *** 9.117.424 100,00
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II – Evolução da Provisão para Perdas em Operações de Crédito

Refere-se a imóveis recebidos em dação de pagamento de dividas contraída junto à cooperativa.

a) Diversos

CARTEIRA 31/12/2013 31/12/2012

Empréstimos e Financiamentos 9.063.398 13.656.392

Títulos Descontados 54.026 18.702

Total 9.117.424 13.675.094

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Rendas a Receber 30.928 60.374

Adiantamentos e Antecipações Salariais 17.701 30.680

Devedores por Compra de Valores e Bens 1.527.234 1.602.607

Devedores Diversos 663.483 485.677

Total 2.239.346 2.179.338

Nota 7 – Outros Créditos

Nota 8 – Outros Valores e Bens

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Imóveis 3.160.228 2.667.145

Despesas antecipadas 46.772 0

Total 3.207.000 2.667.145
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Nota 9 – Ativo Não Circulante

Nota 10 – Operações de Crédito a Longo Prazo

Nota 11 – Investimentos, Imobilizado, Diferido 
e Intangível

O Ativo Não Circulante diz respeito aos ativos que a empresa possui e realizará a longo prazo 
incluindo os bens de permanência duradoura destinados ao funcionamento normal da 
cooperativa.

Representa valores a receber da carteira de empréstimos, cujos vencimentos ultrapassam o final 
do exercício de 2014. Conforme nota 5 item c.

CONTAS CUSTO CORRIGIDO
DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

SITUAÇÃO LÍQUIDA EM 
31/12/2013

SITUAÇÃO LÍQUIDA EM 
31/12/2012 TAXA DE DEPR. %

Investimentos 5.870.099 - 5.870.099 4.898.605

Imobilizado de uso 2.673.520 (486.704) 2.186.817 945.654 -

Imóveis de uso 1.304.959 (4.350) 1.300.609 0 4

Aparelhos de refrigeração 208.395 (48.524) 159.871 166.348 10

Máquinas e equipamentos 91.233 (26.992) 64.241 73.838 10

Mobiliários 421.601 (116.072) 305.529 379.926 10

Sistema de comunicação 36.330 (7.196) 29.134 30.100 10 e 20

Sist. Proces. De dados 488.293 (238.859) 249.434 205.062 20

Sistema de segurança 122.708 (44.711) 77.997 90.379 20

Diferido 0 0 3.562

Gastos de org. Expansão 0 0 0 3.562 20

Ativo intangível 2.634.301 (591.454) 2.042.848 1.731.303

Direito de uso adquiridos antes de 
01/10/2013

478.485 (75.288) 403.199 114.941

Fundo de comércio antes de 01/10/2013 1.889.816 (509.516) 1.380.300

Direito de uso adquiridos após 01/10/2013 266.000 (6.650) 259.350 1.616.361

Total 11.177.920 (1.078.158) 10.099.764 7.579.122
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Nota 12 – Depósitos

a) Investimentos

b) Imobilizado

d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos

c) Intangível

Representado pela aquisição de 2.486.374 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e seis mil 
trezentos e setenta e quatro reais) ações PN do Bancoob no valor unitário de R$ 1,94 (um real e 
noventa e quatro centavos) e 3.383.725 (Três milhões trezentos e oitenta e três mil setecentos 
e vinte e cinco reais), no valor unitário de R$1,00 (um real), da Cooperativa Central de Crédito 
de Goiás Ltda. – Sicoob Goiás Central, cujo capital em 31 de dezembro de 2013 somava R$ 
46.814.088 (Quarenta e seis milhões oitocentos e quatorze mil e oitenta e oito reais).
 

Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no 
decorrer de um período estimado de benefício econômico. Os ativos intangíveis compreendem 
software adquiridos de terceiros e são amortizados a uma taxa anual de 10%, o saldo em 
31/12/2013 é de R$ 2.042.848 (Dois milhões e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito 
reais).

Em cumprimento ao Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos, normatizado pela resolução do CFC Nº 1.292 de 20/08/2010 (NBC TG 01), o qual tem 
por objetivo primordial definir procedimentos visando garantir que ativos não sejam registrados 
contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado no tempo por uso nas 
operações da entidade ou em sua eventual venda. Ou seja, caso haja evidências que os ativos 
estão registrados por valor não recuperável no futuro, será de responsabilidade da entidade 
reconhecer imediatamente a desvalorização, está feita por meio da constituição de provisão 
para perdas. 

• Dos investimentos não circulantes, avaliados ao custo por não estarem sujeitos ao MEP, 42,36% 
são representados por ações do Bancoob, não havendo qualquer indicativo de que não sejam 
integralmente recuperáveis, e 57,64% por cotas da Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda. 
(Sicoob Goiás Central), a qual apresenta em suas demonstrações financeiras indicativos de ser 
uma instituição fortemente sólida e com alta liquidez.

•  Quanto ao grupo Imobilizado de Uso, 21,65% é constituído de Móveis e Equipamentos de Uso, 
que tem representação líquida de 0,29% do ativo total e 64,75% ao compararmos o valor líquido 
contábil x custo de aquisição. Considerando que 35,25% dos bens estão totalmente depreciados, 
entendeu-se ser dispensável a realização de uma estimativa formal individual de cada unidade 
geradora de caixa deste grupo.

•  É remota a probabilidade de que a determinação do valor recuperável corrente seja menor do 
que o valor contábil do ativo imobilizado, pela sua irrelevância.

Representado pelo total de R$ 2.186.817 (Dois milhões cento e oitenta e seis mil oitocentos e 
dezessete reais) são os bens de permanência duradoura destinados ao funcionamento normal 
da cooperativa.

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/12

Depósito à vista 54.519.143 54.884.237

Depósito a prazo 136.538.730 112.752.699

Total 191.057.873 167.636.936
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a) O saldo de R$ 54.519.143 (Cinquenta e quatro milhões quinhentos e dezenove mil e cento e 
quarenta e três reais), refere-se à soma dos depósitos à vista mantidos nas contas correntes dos 
associados em 31.12.2013;

b) O valor de R$ 136.538.730 (Cento e trinta e seis milhões quinhentos e trinta e oito mil e 
setecentos e trinta reais), refere-se à soma das aplicações financeiras mantidas nas contas de 
aplicação dos associados em 31.12.2013.

Refere-se a Repasses de Convênio da Prefeitura Municipal de Goiânia que serão transmitidos no 1º semestre 
de 2014;

a) Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

Representado pelo saldo abaixo relacionado, referem-se a obrigações fiscais sobre aplicações e 
operações financeiras.

b) Sociais e Estatutárias

I-Provisão para Participações nos Lucros
Representado pelo valor provisionado para pagamento aos funcionários do PPR – Programa de 
Participação nos Resultados, conforme acordo através de livre negociação realizada entre os 
representantes dos funcionários, do sindicato e da cooperativa. 

Nota 13 – Relações Interdependências

Nota 14 – Outras Obrigações

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Recursos em Trans. De Terceiros 36.775 51.024

Total 36.775 51.024

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

IOF a Recolher 7.975 21.921

Total 7.975 21.921

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Provisão para participações nos resultados (Funcionários) 425.000 0

Total 425.000 0
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II - FATES

Atendendo a determinação do Banco Central do Brasil o Fundo de Assistência Técnica Educacional 
e Social – FATES encontra-se registrado no Passivo Circulante, apresentando um saldo de R$ 
539.224 (Quinhentos e trinta e nove mil duzentos e vinte e quatro reais), tendo sido constituído 
conforme abaixo demonstrado:

III - Cotas de Capital a Pagar

Representado pelo saldo abaixo refere-se a devoluções de cotas de capital a serem repassadas a 
ex-associados que foram demitidos do quadro de cooperados da cooperativa.

a) Fiscais e Previdenciárias

Composta pelas contas abaixo relacionadas representa obrigações sociais do Sicoob Engecred-GO

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Saldo no início do período 61.848 372.674

Utilização no Período (121.502) (425.945)

Destinação Ato c/Terceiros 59.653 53.271

Destinação Conforme Estatuto Social 539.224 61.848

Saldo no final do período 539.224 61.848

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Cotas de Capital a Pagar 206.465 44.786

Total 206.465 44.786

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Impostos e Contribuições s/ Lucros a Pagar 5.984 11.910

Impostos e Contribuições s/ Serviços de Terceiros 8.855 5.152

Impostos e Contribuições s/ Salários 250.502 256.977

IRRF s/ Aplicações Financeiras 35.124 15.221

ISSQN a Recolher c/terceiros 2.133 1.896

PIS Faturamento c/terceiros 402 1.466

COFINS Faturamento c/terceiros 2.477 9.022

IRRF Sobre Juros ao Capital 1.009.962 910.265

Total 1.315.439 1.211.909
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b) Diversas

 I – Provisão Para Pagamentos a Efetuar

Composta pelos valores abaixo relacionados. Referem-se à provisão para pagamentos de 
despesas administrativas a realizar-se no próximo exercício.

II – Credores Diversos

Rubrica composta pelas contas abaixo relacionadas. Representam obrigações do Sicoob-
Engecred-GO para com terceiros e para com seus associados.

O Patrimônio Líquido da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e região Ltda 
Sicoob Engecred-GO está assim representado:

O Capital Social, constituído por cotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um real), representa 
a integralização de 2.929 (Dois mil novecentos e vinte e nove) associados. O voto é pessoal 
e intransferível sendo que, cada associado possui 01 (um) voto, independentemente da 
quantidade de cotas que o mesmo detenha.

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Cheque Administrativo 1.301.029 203.937

Provisão p/ Pagto de Despesas com Pessoal 387.643 404.237

Outras despesas administrativas 160.976 128.837

Total 1.849.648 737.011

DESCRIÇÃO 31/12/2013 31/12/2012

Pendência a Regularizar 130.455 102.641

Sobra de Caixa 1.507 13.385

Pagamentos a Processar 68.652 37.393

Cheques Depositados 93.168 35.484

Provisão do Rateio central 18.481 -

Crédito de liquidação de cobrança - -

Total 312.263 188.903

NOMENCLATURA 31/12/2013 31/12/2012

Capital Social 95.221.824 82.228.152

Fundo de Reserva 9.910.69 7.722.258

Fundo p/ Aumento de Capital 4.044.183 494.788

Sobras/Perdas Acumuladas 4.044.183 494.788

Total (PL) 113.220.883 90.939.985

Nota 15 – Patrimônio Líquido
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As Sobras líquidas ao final do Exercício de 2013 somavam R$ 4.313.795 (Quatro milhões trezentos 
e treze mil setecentos e noventa e cinco reais) e estão assim demonstradas:

Os valores registrados em contas de compensação estão assim representados:

Nota 16 – Sobras Líquidas

Nota 17 – Compensado

HISTÓRICO 31/12/2013 31/12/2012

Resultado do Exercício 17.517.396 6.998.326

Reversão despesas ressarcíveis pelo F.A.T.E.S. 121.502 425.945

(-) Receita com Terceiros – (Transf. Para o F.A.T.E. S). (59.653) (53.271)

(-) Receitas não operacionais (31.538) (65.603)

Sobras do Exercícios Anteriores - -

(-) Juros ao Capital (circ. 2.739/97) (6.763.220) (6.068.428)

Sobras apuradas no exercício social do ano 10.784.487 1.236.969

Destinações Estatutárias

       (-) Fundo de reserva (2.156.897) 185.545

       (-) Fundo para aumento de capital (4.313.795 494.788

       (-) F.A.T.E.S (539.224) 61.848

SOBRAS LÍQUIDAS - Saldo à disposição da A.G.O. 4.044.183 494.788

DESCRIÇÃO DA CONTA 31/12/2013 31/12/2012

Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas 1.706.414 1.804.236

Custódia de Valores 4.315.403 3.564.354

Cobrança 21.114.832 30.191.840

Avais, Fianças e Outras Garantias Recebidas; 742.607.667 839.439.207

Créditos Baixados Como Prejuízo 18.143.687 12.599.305

Patrimônio de Referência - Ajustes 2.486.374 1.849.677

Valores de Créditos Contratados a Liberar 18.393.688 16.088.907

VRS. De Cap. Realizado e PL Mínimo de Participações 21.684 22.862

Pat. Liq. Exigido Para Cobertura do Risco de Mercado 1.332.417 -

Outras Contas de Compensação Ativas 40.652.245 38.692.805

Operações de Crédito Nível AA - -

Operações de Crédito Nível A 58.611.939 36.545.185

Operações de Crédito Nível B 48.201.691 49.714.035

Operações de Crédito Nível C 30.992.891 26.488.249

Operações de Crédito Nível D 8.686.252 11.020.186

Operações de Crédito Nível E 617.604 733.068

Operações de Crédito Nível F 652.936 100.529

Operações de Crédito Nível G 340.885 3.372.248

Operações de Crédito Nível H 5.793.567 8.467.802

TOTAL 1.003.339.759 1.080.694.495
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Nota 18 – Demonstração do Fluxo De Caixa

Nota 19 - Divulgação das Partes Relacionadas

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC foi elaborada em atendimento à Resolução do 
Conselho Monetário Nacional no 3.604/2008, pelo método indireto, de acordo com o modelo 
anexo a CA-696/2008 do Sicoob Confederação. 

Partes relacionadas podem ser definidas, de um modo amplo, como aquelas entidades, físicas ou 
jurídicas, com as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, no sentido lato deste 
termo, em condições que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam 
as transações com terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra 
área de influência.
As operações de tais partes relacionadas estão no contexto global da Cooperativa, caracterizada 
basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, com observância 
irrestrita das limitações impostas pelas normas do BACEN. As transações com partes relacionadas 
são assim resumidas em 31 de Dezembro de 2013.

a)Operações Passivas

b) Operações Ativas

DESCRIÇÃO Valores %

Diretoria executiva, cons. de administração e cons. fiscal 16.123.510 10,48

Superintendentes, gerentes e colaboradores 197.401 0,13

Total 16.320.911 10,61

DESCRIÇÃO Valores %

Diretoria executiva, cons. de administração e cons. fiscal 17.753.094 9,39

Superintendentes, gerentes e colaboradores 239.202 0,13

Total 17.992.296 9,52

Nota 20 - Provisões, Ativos Contingentes 
e Passivos Contingentes

Este assunto é tratado no Pronunciamento Técnico do CPC Nº. 25 e foi normatizado pela 

Resolução do CFC nº. 1.180 de 04 de agosto de 2009 (NBC T 19.7), para aplicação a partir de 01 

de janeiro de 2010 (art. 2º). Seção 21 da NBC T 19.41. 

  

O objetivo desta norma é estabelecer que sejam aplicados critérios de reconhecimento e bases 

de mensuração apropriada a provisões e a passivos e ativos contingentes e que seja divulgada 

informação suficiente para permitir que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e 

valor.

O Sicoob Engecred-GO não possui provisões contingentes em seu balanço de fechamento.
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Nota 21 - Outras Informações

SISTEMA SICOOB GOIÁS - O Sistema Sicoob Goiás representa a integração de 28 (vinte e 
oito) cooperativas de crédito, singulares, em um sistema de centralização financeira, sob 
a coordenação e comando da Sicoob Goiás Central - Cooperativa Central de Crédito de 
Goiás Ltda., com sede em Goiânia - Goiás. Em face de disposições legais ou exigências 
técnicas, ocorreram as seguintes mudanças de procedimentos e critérios para elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis:

a) Terminologia

Tendo em vista ser de competência do Banco Central do Brasil expedir normas gerais de 
contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras, em cujo rol as 
cooperativas de crédito estão inseridas, e, em face do referido BACEN não ter contemplado 
em seus normativos os critérios definidos na NBC-T 10.8, aprovada pela Resolução CFC 
920/2001, deixamos de aplicar o estabelecido na referida norma técnica.

b) Controle de Risco

A Cooperativa apurou e mantém controle em contas de compensação valor inerente a 
exigibilidade de Patrimônio Líquido para garantia de riscos operacionais. 

c) Centralização Financeira

Em atendimento a Circular 3.228, emitida pelo Banco Central do Brasil em 27.05.2004, 
os recursos oriundos do ato cooperativo denominado “Centralização Financeira” estão 
apresentados como “Relações Interfinanceiras – Centralização Financeira – Cooperativas”.
As receitas obtidas com tal ato passaram por força da citada circular, a serem registradas no 
título “Outras Receitas Operacionais – Ingresso de Depósitos Intercooperativos”. 

Reconhecemos a exatidão e integridade desta demonstração, elaborada em 
31/12/2013 de acordo com os documentos idôneos fornecidos à contabilidade e 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Goiânia – GO, 31 de Dezembro de 2013.

Fabrício Modesto César
CPF: 588.482.071-20

Diretor Geral

Ricardo Elias Sandri Wandscheer
CPF.: 518.038.951-87

Diretor de Relacionamento com o 
Associado

Christiane Nascimento Pinto
CPF: 975.404.981-53

Contadora – CRC-GO 017279/O-4
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O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda. Sicoob 
Engecred-GO, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, após analisar as peças que 
compõem o Balanço do Exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e com base nos exames 
e verificações procedidas nas peças que compõe o Balanço do Exercício Fiscal de 31/12/2013, 
tendo em vista que estão dentro das normas contábeis e fiscais exigidas e que as mesmas 
espelham e representam integralmente a situação econômica, financeira, contábil e fiscal da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda. – Sicoob Engecred-GO, no 
ano de 2013, somos de parecer favorável pela aprovação.

Goiânia, 27 de fevereiro de 2014.

Renato Matsuoka
Conselheiro Fiscal Efetivo

João Geraldo Souza Maia
Conselheiro Fiscal Efetivo

Wolney Alfredo Arruda Unes
Conselheiro Fiscal Efetivo

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Aos Administradores da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda.- SICOOB ENGECRED
Goiânia - GO.

Prezados Senhores;

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Instituição Financeira Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda. SICOOB ENGECRED-GO, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da instituição para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da instituição. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
INDIVIDUAIS DE USO GERAL
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Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição Financeira 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda. SICOOB ENGECRED-
GO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Av. Bela Vista, Qd. 25 - Ed. Francisco Marinho - Jardim Esmeralda - CEP: 74905-020, Aparecida de Goiânia - GO 
fone/fax: (62) 3280-3011  |   Site: www.dcaauditores.com.br • e-mail: dca@dcaauditores.com.br

As demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2012, 
apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório 
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras sem ressalvas, datado de 
22/02/2013.

Aparecida de Goiânia-GO, 20 de Fevereiro de 2014.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/GO 000757/0-6

VALDIR MENDONÇA ALVES
CONTADOR, CRO/GO 5.944/0-4

SÓCIO/GERENTE AUDITORIA 

OPINIÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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Gerenciamento de Riscos e de Capital

1-Risco Operacional

2-Riscos de Mercado e de Liquidez

A Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob, no ano 
2013 está descrita nos itens a seguir:

1.1  O gerenciamento do risco operacional da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda 
-  Sicoob Engecred-GO objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco operacional, por meio da 
adoção de boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 3.380/2006.

1.2  Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Goiânia e Região Ltda -  Sicoob Engecred-GO aderiu à estrutura única de gestão do risco operacional do Sicoob, 
centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se 
evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.

1.3 O processo de gerenciamento do risco operacional do Sicoob consiste na avaliação qualitativa dos riscos 
objetivando a melhoria contínua dos processos.

1.4 O uso da Lista de Verificação de Conformidade (LVC) tem por objetivo identificar situações de risco de não 
conformidade, que após identificadas são cadastradas no Sistema de Controles Internos e Riscos Operacionais (SCIR).

1.5 As informações cadastradas no Sistema de Controles Internos e Riscos Operacionais (SCIR) são mantidas em banco 
de dados fornecido pelo Sicoob Confederação.

1.6  A documentação que evidencia a efetividade, a tempestividade e a conformidade das ações para tratamento dos 
riscos operacionais, bem como as informações referentes às perdas associadas ao risco operacional são registradas e 
mantidas em cada entidade do Sicoob, sob a supervisão da respectiva entidade auditora (se cooperativa singular, da 
cooperativa central; se cooperativa central e Bancoob, do Sicoob Confederação).

1.7  Para as situações de risco identificadas são estabelecidos planos de ação, com a aprovação da Diretoria Executiva, 
que são registrados em sistema próprio para acompanhamento pelo Agente de Controles Internos e Riscos (ACIR).

1.8   Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Goiânia e Região Ltda -  Sicoob Engecred-GO possui estrutura compatível com a natureza das operações e com a 
complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco operacional.

2.1   O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e 
Região Ltda -  Sicoob Engecred-GO objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado 
e de liquidez, por meio das boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída nas Resoluções CMN 3.464/2007.

2.2  Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Goiânia e Região Ltda -  Sicoob Engecred-GO aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de liquidez do 
Sicoob, centralizada no Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), que pode ser evidenciada em relatório disponível 
no sítio www.sicoob.com.br.

2.3    No gerenciamento dos riscos de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação de fatores 
de risco, de classificação da carteira de negociação (trading) e não negociação (banking), de mensuração do risco de 
mercado, de estabelecimento de limites de risco, de testes de stress e de aderência do modelo de mensuração de 
risco (backtesting).

2.4    Não obstante a centralização do gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez, a Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda -  Sicoob Engecred-GO possui estrutura compatível com a natureza das 
operações e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição 
ao risco de mercado da entidade. 
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3-Risco de Crédito

4-Gerenciamento de Capital

3.1 O gerenciamento de risco de crédito da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda -  
Sicoob Engecred-GO objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos 
envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos.

3.2 Conforme preceitua o artigo 10 da Resolução CMN nº 3.721/2009, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Goiânia e Região Ltda -  Sicoob Engecred-GO aderiu à estrutura única de gestão do risco de crédito do Sicoob, 
centralizada no Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no 
sítio www.sicoob.com.br.

3.3 Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de operações, 
de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além do monitoramento das carteiras 
de crédito das cooperativas.

3.4 Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Goiânia e Região Ltda -  Sicoob Engecred-GO possui estrutura compatível com a natureza das operações e com a 
complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de crédito da 
entidade.

4.1 A estrutura de gerenciamento de capital da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região Ltda - 
Sicoob Engecred-GO objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital 
para fazer face aos riscos em que a entidade está exposta, por meio das boas práticas de gestão de capital, na forma 
instruída na Resolução CMN 3.988/2011.

4.2 Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Goiânia e Região Ltda - Sicoob Engecred-GO aderiu à estrutura única de gerenciamento de capital do Sicoob, 
centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se 
evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.

4.3 O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de monitoramento do capital, e é 
realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo de:

a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob estão sujeitas;

b) planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos das entidades do Sicoob;

c) adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições 
de mercado.

4.4 Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de mercado, com 
a consequente avaliaçao de seus impactos no capital das entidades do Sicoob.

José Leandro Resende
CPF: 288.709.641-91

Diretor de Suporte Organizacional

Ricardo Elias Sandri Wanchester
Diretor Responsável pelo Gerenciamento de 

Riscos de Mercado e de Crédito

Fabricio Modesto Cesar
Diretor Responsável pelo Gerenciamento de 

Capital

Luciana Sousa e S. Gondim
Agente de Controle Interno e Riscos
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Perspectivas  
para 2014

As perspectivas para 2014 são pouco animadoras quanto aos números da economia nacional, 
contudo, esse ambiente não chega a ser uma novidade e estamos preparados para continuar a 
crescer. O Sicoob Engecred-GO busca aprimorar o relacionamento com o cooperado visando a 
excelência no atendimento, e ainda a busca por um aumento no volume de Ativos Totais e um 
retorno sobre o Patrimônio Líquido da ordem de 20% totalizando R$ 22.645.000,00 de Sobras 
brutas.  

A força de uma cooperativa não é mostrada apenas através de números, compromisso e resultados, 
mas principalmente através da participação de seus cooperados. O Sicoob Engecred-GO agradece a 
confiança depositada ao longo de todo o ano que se passou com a certeza que foi fundamental para 
alcançarmos os resultados demostrados nesse relatório.

Contamos com vocês. Contem conosco.
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Plano de Atividades

1. Planejamento Estratégico
Ação: Implantação de indicadores que permitam a mensuração da estratégia.
Objetivo: Acompanhar o desenvolvimento da estratégia adotada pelo Sicoob Engecred-GO
através de indicadores de performance.

2. Capacitação de Gestores para a Liderança.
Ação: Desenvolvimento de Coaching para Conselho, Diretoria e Superintendentes.
Objetivo: Buscar a excelência na Gestão.

3. PGD – Programa de Gestão de Desempenho.
Ação: Implantação do PGD no Sicoob Engecred-GO
Objetivo: Aumentar a produtividade da Diretoria Executiva e dos colaboradores com as metas 
organizacionais, promover justiça e transparência no processo de evolução na carreira.

4. Projeto de Pesquisa
Ação: Realização de pesquisa através de empresa especializada contratada.
Objetivo: Mensurar dentro do quadro de cooperados o grau de satisfação, preferência, qualidade per-
cebida e ainda mensurar a imagem e visibilidade da marca do Sicoob Engecred –GO junto aos associa-
dos e não associados.

5. Projeto de Ampliação dos Canais de Negócios – C.R.A.
Ação: Agilizar o atendimento e estreitar relacionamento com os Cooperados.
Objetivo: Além da atuação no canal receptivo da cooperativa, o CRA tem como objetivo dar suporte às 
demais áreas com as seguintes atividades:  atendimento dos serviços de resgate de aplicação, liberação 
de favorecido, desbloqueio de computador no primeiro atendimento, divulgação de produtos, serviço 
de envio de SMS e atuação na recepção das sugestões e reclamações.

6. Reestruturação do Processo de Cobrança
Ação: Implantação e utilização da ferramenta SISBR Cobrança Administrativa.
Objetivo: Gestão da inadimplência buscando maior assertividade no recebimento dos créditos.

7. Projeto de Avaliação de Rating
Ação: Contratação da empresa RISKcoop.
Objetivo: Mitigar os riscos inerentes à cooperativa com vistas a subsidiar a tomada de decisão dos 
órgãos de administração.

8. Linhas de Repasse BNDES
Ação: Buscar recurso junto ao BANCOOB.
Objetivo: Viabilizar recursos de repasse BNDES para atender as demandas dos associados

9. Repasse para Crédito Rural
Ação: Buscar recursos obrigatórios junto ao Bancoob.
Objetivo: Viabilizar recursos de repasse para atender as demandas dos associados



572013Relatório Anual

Este relatório é uma publicação do Sicoob Engecred-GO dirigida a todas as partes interessadas na 
cooperativa de crédito.

Sede:

Av. República do Líbano, nº 2397, Setor Oeste. Goiânia GO
Fone: (62) 3931-6400

PAC – Cidade Empresarial 

Segunda Avenida Qd. 01-B Lt. 48/50 Loja 1 Ed. Montreal Office, Cidade Empresarial, Aparecida de 
Goiânia GO.  -  Fone: (62) 3921-7650

Expediente
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