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Desafios e conquistas nortearam 2014
É com grande orgulho que olhamos para a trajetória vivida pelo 
Sicoob Engecred-GO no ano de 2014. Foi um ano de batalhas, 
mas ao mesmo tempo de muitas conquistas. 

MENSAGEM
DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO
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LUÍS ALBERTO PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

O ano de 2014 foi marcado por grandes 
acontecimentos no cenário político e de eventos, 
como as Eleições Presidenciais e a Copa do Mundo, 
que refletiram nas projeções econômicas. Mas a 
partir de um planejamento robusto e alvissareiro 
para 2014, a Cooperativa superou suas metas. A 
Cooperativa superou a meta de resultados de R$ 
22.645 milhões projetados para o ano. As sobras 
brutas atingiram R$ 24.101 milhões, em 2014. Foi 
um trabalho árduo, mas que contou com o trabalho 
competente realizado pela Diretoria Executiva, 
comprometida e eficiente. Mas não podemos 
deixar de destacar o papel de nossa equipe interna 
e o investimento constante em treinamento do 
quadro de colaboradores, que foi um dos marcos 
desse ano. Todos os avanços alcançados em 2014 
foram detalhados no presente Relatório, que reflete 
uma administração profissionalizada de nossa 
Cooperativa.
Também é com o sentimento de representar 
com veracidade os objetivos comuns de nossos 
cooperados, que registramos um ano em que 
nossas atividades não deixaram de focar as sólidas 
bases dos princípios cooperativistas. O primeiro 
deles é a adesão livre e voluntária. Encerramos 
2014 com 3.074 cooperados e a instituição 
está pronta para até dobrar esse número nos 
anos seguintes, porque confiamos na gestão 
democrática. Nossos cooperados também podem 

ter certeza de sua participação econômica nos 
resultados da Cooperativa e na sua autonomia e 
independência. Mas o cooperativismo nos leva 
além disso. Nos leva à educação, à formação e 
à informação. E, por fim, à intercooperação e 
interesse pela comunidade. Sabemos que o capital 
que giramos e geramos, ajuda a construir valor 
para a cidade e para a região.
No eixo de governança, Conselho e Diretoria se 
aproximaram ainda mais, alinhando objetivos 
em torno do planejamento de longo prazo e 
no desempenho corrente. Todos os membros 
do Conselho de Administração tiveram grande 
participação na reafirmação da importância da 
sustentabilidade como fator da perenidade dos 
nossos negócios. Juntos, os conselheiros deram 
em 2014 o suporte necessário à atuação de nosso 
Conselho de Administração. Seguimos firmes em 
nossos propósitos comuns. Prontos para 2015!
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Compromisso com nossos cooperados
A alocação de recursos financeiros que 
atendam aos objetivos de nossos cooperados, 
obedecendo uma correlação de risco, retorno 
e prazo são os princípios de negócio do Sicoob 
Engecred-GO.

MENSAGEM
DA DIRETORIA 
EXECUTIVA
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Nosso papel é concentrar cada vez mais 
esforços para fortalecer, em longo prazo, os 
pilares de atuação da Cooperativa, entre eles 
o desenvolvimento de novos negócios em 
resposta às demandas futuras; o aumento da 
eficiência operacional; a construção da confiança 
dos cooperados e dos colaboradores em nossa 
instituição e a vivência dos princípios cooperativistas 
e das boas práticas financeiras, fazendo sempre o 
que é certo. 
O ano de 2014, entretanto, foi um período desafiador 
para o sistema financeiro brasileiro e também para o 
Sicoob Engecred-GO. No cenário macroeconômico 
não podemos afirmar que o País esteve em recessão 
em 2014, mas o crescimento econômico do período 
foi inferior a 0,2%, com o agravante de uma inflação 
(IPCA) de 6,41%, próximo ao teto da meta (6,50%). 
Observamos o crescimento do endividamento das 

famílias e do País e o efeito desse processo: aumento 
dos custos, dos juros e redução dos investimentos. 
Consequentemente, a elevação dos preços influencia 
o comportamento da inflação.
Mas a diretoria do Sicoob Engecred-GO, tem 
acompanhado de perto os esforços da instituição a 
fim de alcançar nossas metas sociais e econômicas, 
além da constante atenção para o meio ambiente. 
Estamos aprimorando nosso processo de 
governança a cada dia. Temos convicção de que é 
preciso fazer negócios do jeito correto e alcançar os 
resultados financeiros para nossos cooperados com 
equilíbrio. Na direção da Cooperativa assumimos o 
compromisso inegável de contribuir de forma ainda 
mais incisiva para nosso sucesso nessa caminhada 
rumo ao futuro!

DIRETORIA EXECUTIVA
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Apresentação do Relatório
MAIS CLAREZA 
E ABRANGÊNCIA
O Sicoob Engecred-GO apresenta mais uma 
edição do seu Relatório Anual com avanços 
nos processos comunicacionais com todas 
as partes interessadas em seus negócios e 
atividades. Buscamos melhorar a qualidade 
em todo o processo de comunicação, com o 
objetivo de oferecer um retrato fiel da nossa 
trajetória, de forma transparente. 
Nossa responsabilidade com esta publicação 
anual é compartilhar os dados sobre 
nossos avanços e desafios. Desse modo, 

a instituição financeira cooperativa busca 
adequar este Relatório às boas práticas 
de mercado e proporcionar ao leitor, 
cooperado, colaborador, fornecedor, parceiro 
e sociedade, o melhor entendimento possível 
de seu resultado. Todas as informações 
descritas neste documento, exceto quando 
citado explicitamente outro período, se 
referem ao exercício de 2014, compreendido 
entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

13
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Sobre o Sicoob Engecred-GO
PERFIL  
ORGANIZACIONAL 
O Sicoob Engecred-GO é uma instituição 
financeira cooperativa autorizada pelo Banco 
Central para operar com a livre adesão de 
associados, em Goiânia (GO). Foi fundada 
no dia 24 de abril de 2000, em Assembleia 
de Constituição no Clube de Engenharia de 
Goiás, e suas atividades tiveram início, quando 
sua primeira sede foi inaugurada, em 2001.
A atual sede da Cooperativa, que entrou em 
operação em maio de 2011, está localizada 
na Avenida República do Líbano, no Setor 
Oeste, em Goiânia (GO), com ampla estrutura 
de atendimento que proporciona qualidade 
e segurança aos cooperados.Também conta 

com um Ponto de Atendimento em Aparecida 
de Goiânia (GO), localizado no Condomínio 
Cidade Empresarial.
Tem como objetivo a cooperação e ajuda 
mútua na concessão de créditos aos seus 
associados, com taxas e uma gama de 
produtos e serviços que proporcionam 
condições excepcionais aos cooperados, 
que são os verdadeiros donos da 
instituição. As sobras financeiras (lucros) são 
distribuídas, anualmente, aos associados, 
proporcionalmente à movimentação e as 
operações realizadas por cada cooperado. 
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Nosso jeito de ser
Missão
Oferecer soluções financeiras, serviços 
diferenciados e promover o desenvolvimento 
humano, econômico e social.

Visão
Ser a principal instituição financeira dos 
cooperados e estar entre as melhores do País.

Valores
A base ética de atuação do 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.
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3074
cooperados, em 

dezembro de 2014

Quadro Social

36%

Feminino

Masculino

10%

17%

25%18%

19%

11%

Até 20 anos

21 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

Acima de 60 anos

GÊNERO

61%

39%

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

CLASSIFICAÇÃO

IDADE

65%

35%

Engenharia, Arquitetura e Correlatos

Demais segmentos

SEGMENTO DE ATUAÇÃO  
DO COOPERADO

O Sicoob Engecred-GO encerrou o ano de 2014 com 3.074 cooperados, 
sendo 61% constituídos por pessoas físicas e 39% por pessoas jurídicas. 
Um total de 65% dos cooperados atua nos segmentos de engenharia, 
arquitetura e correlatos e 35% nos demais segmentos.

64%

15
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Diretrizes estratégicas
No Sicoob Engecred-GO, a responsabilidade 
pelo estabelecimento das diretrizes 
estratégicas e o acompanhamento da 
execução 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. 
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. 

Segurança da Informação 
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 acompanha, diariamente, 
os processos realizados na Cooperativa.

Estrutura de Controle Interno 
O Sicoob Engecred-GO mantém 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 

16
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Gestão
COOPERATIVISTA
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da Cooperativa nas seguintes categorias: 
eficiência e atividade operacional, confiança 
nos registros contábeis/financeiros e 
conformidades com as leis e normativos 
aplicáveis à entidade.

Gestão de Risco e 
Continuidade dos Negócios
O gerenciamento dos riscos do Sicoob 
Engecred-GO contempla, de forma 
abrangente, os riscos de crédito, mercado, 
liquidez e operacional. As atividades 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 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 instituição na identificação e 
avaliação dos riscos de descontinuidade. 

Plano de Desenvolvimento de  
Tecnologia da Informação (PDTI)
O Sicoob Engecred-GO investiu R$ 3,5 milhões 
em um novo modelo de infraestrutura 
tecnológica, que propicia mais segurança 

no armazenamento de informações 
e alta disponibilidade dos serviços. A 
Cooperativa homologou, em 2014, o 
Plano de Desenvolvimento de Tecnologia 
da Informação (PDTI), que direciona o 
crescimento do setor de tecnologia e 
implanta critérios de governança de TI. A 
reestruturação do ambiente tecnológico 
passou pela segurança física e lógica, além 
da disponibilidade de espaço para armazenar 
toda a informação gerada na Cooperativa. 
A estrutura foi desenhada para atender o 
crescimento do Sicoob Engecred-GO com 
garantia, no mínimo pelos próximos 10 anos. 
O parque tecnológico vai permitir avançar não 
só no atendimento do dia a dia, mas também 
na expansão do negócio e na abertura de 
novas agências (Pontos de Atendimento). 
Com o novo pacote tecnológico serão 
melhorados os sistemas de  
inter-relacionamento com o cooperado, 
como o gerenciamento de recebíveis - 
produto de antecipação de contas a receber, 
utilizado por incorporadoras e construtoras -, 
ferramentas próprias do sistema e o internet 
banking, além da Carta-Fiança Web. 
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Governança Corporativa
Em 2014, o Sicoob Engecred-GO deu mais 
um importante passo na profissionalização 
de sua administração e gestão, ampliando a 
eficácia de seus controles, mitigando riscos, 
melhorando a competitividade e criando um 
diferencial na condução de seus negócios.
Com a aplicação das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa, o Sicoob Engecred-
GO mostra para o mercado sua posição de 
vanguarda, traduzida em resposta para sua 

vitoriosa trajetória de evolução e sucesso. 
Em 2014, a Governança Corporativa inseriu 
importantes atributos para a gestão da 
Cooperativa, em longo prazo, e para sua 
perenidade. O período foi decisivo para 
que o Sicoob Engecred-GO aumentasse o 
seu valor, gerasse mais confiança junto a 
todos os públicos relacionados, atraísse o 
melhor capital e, assim, alavancasse de forma 
saudável o seu crescimento. 

As práticas de Governança Corporativa proporcionaram maior 
transparência e qualificaram os relacionamentos entre Cooperados, 
Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e 
Conselho Fiscal. Efetivamente contribuiu, em 2014, para reduzir os 
riscos e harmonizar eventuais conflitos de interesses.
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Assembleia Geral

Diretoria Geral

Conselho de 
Administração

Diretoria Relacionamento  
com Associado/Cliente

Área CréditoÁrea de Relacionamento  
com Associado/Cliente

Consultoria 
de Cobrança e 

Recuperação de Ativos

Unidade CréditoUnidade Comercial

Unidade Caixa

Unidade CadastroUnidade Atendimento 
ao Associado/Cliente

Unidade Rede 
de Atendimento

Assessoria Gestão 
de Pessoas

Assessoria de Gestão 
da Qualidade

Consultoria de Economia 
e Planejamento

Assessoria de Comunicação 
de Marketing

Diretoria
Suporte Organizacional

Área
Suporte Organizacional

Unidade Financeira

Unidade Tesouraria

Unidade Administrativa

Unidade Contabilidade

Assessoria Jurídica

Unidade TI

Secretaria Executiva

Área Controles 
Internos e Riscos

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

A estrutura organizacional do Sicoob Engecred-GO foi planejada para 
atender às necessidades de gestão e operação da cooperativa e conta 
com uma Diretoria Executiva composta de Diretoria-Geral, Diretoria de 
Relacionamento com Associado e Diretoria de Suporte Organizacional, 
e é apoiada por assessorias e áreas operacionais.

Organograma
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Soluções
FINANCEIRAS
O Sicoob Engecred-GO conta com diferentes 
produtos financeiros e serviços à disposição 
do cooperado em três grandes linhas: Conta 
Corrente, Investimentos e Empréstimos. Com 
aprimoramento das formas de avaliação e 
concessão de crédito foi possível, em 2014, 
manter uma completa linha de produtos com 
limites pré-aprovados em crédito pessoal, 
capital de giro, financiamento de veículos 
e cheque especial, entre outras opções 
orientadas por um modelo de aprovação de 
limites seguros.  

Conta 
Corrente 
Em 2014, os cooperados do Sicoob Engecred-
GO, pessoas físicas e jurídicas, tiveram a partir 
de suas contas correntes acesso a soluções 
financeiras completas, incluindo diferentes 
formas de crédito, com benefícios como 
taxas reduzidas, profissionais capacitados, 
atendimento personalizado entre outras 
vantagens que só uma cooperativa oferece 
aos seus associados. 

Produtos Relacionados
Talões de cheques, depósitos, transferências - 
DOC (Documento de Ordem de Crédito) e TED 
(Transferência Eletrônica Disponível), débito 
automático, DDA (Débito Direto Autorizado), 
pagamento de contas e saques com e sem 
cartão, cartões de débito e crédito.

Diferenciais da Conta Corrente
l Portfólio completo de produtos e serviços
l Consulta de extrato via Facebook
l Ampla rede de atendimento em todo País
l Acesso à internet e Mobile Banking para 

transferências, aplicações, pagamentos, 
consultas de extratos e saldos

Investimentos
O Sicoob Engecred-GO oferece um completo 
portfólio de produtos de investimentos. São 
opções de aplicação com ótima rentabilidade, 
segurança e liquidez. Em 2014, a Cooperativa 
investiu ainda mais no atendimento 
diferenciado de seus cooperados, visando 
auxiliá-los na escolha da alternativa mais 
adequada a cada perfil de investidor.
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Poupança: 
Para o cooperado do Sicoob Engecred-
GO a Poupança, em 2014, integrou uma 
das opções de investimento prático e sem 
burocracia. O cooperado pode aproveitar as 
vantagens de um investimento sem tarifas 
e com rentabilidade garantida e ainda pode 
programar as aplicações e resgates com a 
função Poupança Programada. A cooperativa 
ainda oferece a Poupança Kids, uma forma do 
cooperado também ensinar o filho a poupar.

Vantagens da Poupança Sicoob
As aplicações feitas na Poupança Sicoob são 
garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito 
(FGC):
l Rendimento na data de aniversário dos 

depósitos
l Isenção de Imposto de Renda e IOF
l Livre movimentação de pequenas ou grandes 

quantias
l Cartão gratuito
l Sem carência para resgate

RDC Sicoob
Em 2014, o RDC (Recibo de Depósito 
Cooperativo) foi uma das opções oferecidas 
aos cooperados para aplicações.

Vantagens do RDC Sicoob
l As alíquotas do Imposto de Renda são 

decrescentes, de acordo com o tempo de 
aplicação.
l Flexibilidade para escolher o melhor prazo 

para aplicação.

Plantar
O Plano Especial de Integralização de Capital 
(Plantar), compôs as soluções financeiras do 
Sicoob Engecred-GO, em 2014, que visam 
atender o cooperado com perfil poupador 
e que planeja renda futura. O Plantar é um 
produto exclusivo do Sicoob Engecred-GO 
que permite ao cooperado integralizar um 
valor mensal em sua Conta Capital e, ao final 
do plano, realizar resgates programados.

Características do Plano 
l A adesão é simples e sem taxas. 
l Com integralizações a partir de R$ 200 

mensais o cooperado abona um capital para 
resgatar ao final do programa. 
l O tempo de contribuição é de 10 anos e a 

idade mínima para começar a resgatar é 60 
anos.  

Sicoob Previ
Em parceria com a Fundação Sicoob de 
Previdência Privada, o Sicoob Engecred-GO 
ofereceu aos seus cooperados, em 2014, 
diversos benefícios previdenciários com 
condições exclusivas. Entre as principais 
razões para adesão ao Plano de Benefícios 
Previdenciários do Sicoob Previ eleitas 
pelos cooperados, está a possibilidade de 
complementação da aposentadoria.

Vantagens do Plano de Benefícios 
l Complementação de renda: atualmente, cerca 

de 70% dos beneficiários da Previdência Social 
(INSS) recebem o salário mínimo, enquanto 
apenas 1% recebe o benefício máximo da 
Previdência Social.

21
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l Plano exclusivo: o plano é destinado 
exclusivamente aos associados, funcionários 
e dirigentes de Cooperativas de Crédito do 
Sicoob.
l Benefícios garantidos desde a adesão ao 

plano: o cooperado poderá deduzir do IR 
até 100% do valor investido, limitado a 12% 
da renda bruta tributável. E mesmo antes 
de formar a reserva para a aposentadoria, o 
cooperado conta com coberturas para morte 
ou invalidez que irão proporcionar a renda 
desejada desde a contratação do plano.

Consórcios
Com o Sicoob Consórcios, o cooperado pode 
contar com uma forma segura de programar 
a compra da casa ou do carro novo em 
condições especiais. Essa foi a base dos 
planos de Consórcios do Sicoob Engecred-
GO, em 2014. Com diferentes planos para 
orçamentos adequados a cada perfil de 
cooperado, o Consórcio Sicoob diferencia-se 
principalmente, pelo parcelamento do valor 
do bem sem juros.

Vantagens e benefícios:
l Economia: aquisição de bens em parcelas 

sem juros e taxas de administração 
competitivas.
l Facilidade: o cooperado usa o FGTS para 

dar um lance no consórcio de imóvel, quitar, 
amortizar ou pagar parte das prestações do 
seu consórcio.
l Liberdade: após a contemplação, o 

cooperado pode escolher o imóvel urbano, 
novo ou usado, ou ainda utilizar o crédito 
para realizar a quitação de financiamento de 
sua titularidade.
l Comodidade: o cooperado acompanha o 

seu consórcio e usa serviços exclusivos, por 
meio do site do Sicoob Consórcios.

Empréstimos
Em 2014, o Sicoob Engecred-GO ofereceu 
para seus associados variadas linhas de 
crédito, visando atender às diferentes 
demandas cotidianas, com soluções 
adequadas para pessoas física e jurídica, 
desde a reforma da casa, compra do carro, 
investimento nos estudos, até aquisição de 
máquinas e equipamentos para o negócio. 

Pessoa Física
l Crédito pessoal
l Crédito pré-aprovado
l Crédito consignado
l Financiamento – veículos e terrenos
l Cheque especial
l Conta garantida
l Desconto de cheque

Pessoa Jurídica
l Capital de giro
l Financiamento de veículo, máquinas e 

equipamentos
l Financiamento de produção
l Financiamento de terreno 
l Cheque especial
l Crédito rotativo
l Desconto de cheque e duplicatas
l Antecipação de faturas (Celg, Saneago, 

Agetop, Dnit)
l Antecipação de recebíveis imobiliários 
l Antecipação de recebíveis de loteamento
l Antecipação de recebíveis de cartões
l Desconto de duplicatas
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Partes Interessadas
ATUAÇÃO 
SUSTENTÁVEL
A visão do Sicoob Engecred-GO é “ser 
a principal instituição financeira dos 
cooperados e estar entre as melhores do País” 
e, para alcançá-la, a Cooperativa compartilha 
seus valores com seus 
colaboradores, que se identificam e 
compreendem seu papel. A Cooperativa, 
assim, tem a responsabilidade de criar 
ferramentas para atender seus cooperados 
de forma sustentável. O Sicoob Engecred-
GO personaliza soluções financeiras para 
necessidades individuais, construindo 
relacionamentos equilibrados e perenes 
com os cooperados, que contam com 
a Cooperativa no desenvolvimento de 
seus projetos e negócios. Com suas 
operações, o Sicoob Engecred-GO gera 
valor compartilhado que impulsiona 
o desenvolvimento das pessoas e da 
sociedade em que atua. Esse é o jeito como a 
Cooperativa se relaciona com todas as partes 
interessadas em suas atividades, gerando um 
ciclo virtuoso de atuação sustentável. 

Sociedade

Cooperado

Colaborador
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Como instituição financeira cooperativa, o 
Sicoob Engecred-GO considera as pessoas 
o seu mais importante patrimônio e como 
confirmação do respeito por elas, investe 
sistematicamente na manutenção do bom 
clima interno e na adoção das melhores 
práticas de gestão de pessoas. Em 2014, a 
Cooperativa buscou alinhar a excelência nos 
resultados a capacitação da equipe e ao senso 
de pertencimento, valorizando os princípios 
da cooperação. A área de Gestão de Pessoas foi 
uma importante ferramenta para as estratégias 
de desenvolvimento da Cooperativa, 
ampliando as oportunidades de crescimento 
profissional dos colaboradores. 

Perfil da Equipe
O Sicoob Engecred-GO encerrou o ano de 2014 
com 85 colaboradores, sendo 32 com idade até 
29 anos e 53 acima. Do total de colaboradores, 
54 são mulheres e 31 homens. O quadro inclui 
ainda oito estagiários,  e em 2014, quatro deles 
foram efetivados. O turn over da Cooperativa 
é considerado baixo para o setor, e a média 
individual de tempo de casa do funcionário é 
de quatro anos. Em sua maioria, os funcionários 
completaram o terceiro grau, sendo que 71 
colaboradores têm curso superior e 31 têm pós-
graduação.

Carta de Benefícios
l Participação nos resultados
l Plano de Saúde - Unimed 
l Plano Odontológico - Uniodonto 
l Auxilio-Creche 
l Vale-Transporte 
l Vale-Alimentação/ Refeição 
l Bolsa de Estudos 
l Desconto em estacionamento conveniado 
l Seguro de Vida e Auxílio-Funeral 
l Vacinas 

Capacitação
Em 2014, os colaboradores do Sicoob 
Engecred-GO, em especial o público 
responsável por trabalhar com os associados, 
contaram com uma estrutura para qualificar 
o aprendizado. Com recursos de palestras 
presenciais, a grade de cursos e treinamentos 
considerou produtos e serviços, processos, 
gestão, relacionamento, saúde e bem-estar. 
A oferta de cursos incluiu 18 temas, abertos a 
todos os cargos, e alguns treinamentos foram 
ministrados em diferentes turmas. No total, os 
colaboradores tiveram uma carga de 87 horas 
de capacitação, em 2014. 

PLD - Prevenção de  
Lavagem de Dinheiro
Todos os colaboradores do Sicoob Engecred-
GO realizam, obrigatoriamente, o curso de 

Colaboradores
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Prevenção de Lavagem de Dinheiro e fazem 
anualmente a atualização, de acordo com 
a área relacionada. O treinamento em PLD 
tem como objetivo preparar os participantes, 
por meio da apresentação de conteúdos 

específicos sobre legislação e normas, para 
ações preventivas contra o financiamento ao 
terrorismo, crimes de lavagem de dinheiro e 
ocultação de bens, de acordo com o panorama 
atual dessas ocorrências. 

NOME TIPO DATA CARGA HORÁRIA

Motivação em Vendas: O segredo para a excelência Palestra 19/11/2014 2h

O poder que você tem sobre as pessoas Palestra 22/10/2014 2h

Técnica de Abordagem Comercial Treinamento 01/10/2014 1h

Workshop Comunicação Integrada Treinamento 10/09/2014 2h30

Sicoob Consórcios Treinamento 24/09/2014 4h

PGD Treinamento 11/08/2014 1h

PGD Treinamento 12/08/2014 1h

PGD Treinamento 13/08/2014 1h

PGD Treinamento 14/08/2014 1h

Mudar para ser melhor Palestra 20/08/2014 2h

Brigada contra Incêndio Treinamento 30/08/2014 20h

Estresse no ambiente organizacional Palestra 22/07/2014 2h

Empreendedorismo Palestra 09/06/2014 2h

Finanças Pessoais Palestra 13/05/2014 2h

5S-Um Foco em Despesas Palestra 12/05/2014 2h

Segurança da Informação Palestra 13/05/2014 1h30

Segurança Pessoal e Patrimonial Palestra 14/05/2014 4h

Segurança Pessoal e Patrimonial Palestra 15/05/2014 4h

PGD Treinamento 24/04/2014 8h

PGD Treinamento 23/04/2014 8h

Motivação no Ambiente de Trabalho Palestra 08/04/2014 2h

4 Disciplinas da Execução Treinamento 18/02/2014 3h

4 Disciplinas da Execução Treinamento 24/02/2014 3h

4 Disciplinas da Execução Treinamento 27/02/2014 3h

4 Disciplinas da Execução Treinamento 28/02/2014 3h

Alimentação Saudável Treinamento 22/01/2014 1h

Alimentação Saudável Treinamento 20/01/2014 1h

Palestras e Treinamentos 2014
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Plano de Carreiras
O Sicoob Engecred-GO incentiva seus 
funcionários a investir em suas vidas 
profissionais com o Plano de Carreiras, que 
permite movimentações dos colaboradores, 
visando a aprendizagem em áreas diferentes da 
Cooperativa. O Plano de Carreiras inclui ainda 
auxílio na formação profissional com subsídios 
para realização de cursos complementares à 
sua área de atuação e pós-graduação.

PGD - Programa de 
Gestão de Desempenho
O Sicoob Engecred-GO implantou, em 2014, 
o Programa de Gestão de Desempenho 
(PGD), que avalia o desempenho de todos os 
funcionários, alinhando todas as atividades da 
Cooperativa às metas traçadas.
O objetivo do programa é reconhecer 
as lacunas e desenvolver as habilidades, 
permitindo aos gerentes mapear de forma 
adequada os planos de sucessão, enquanto os 
funcionários podem desenvolver um plano de 
carreira viável. 

Ampliar
Por meio do programa Ampliar (Ação 
de Maximização de Patrimônio Líquido, 
Associados e Resultado), a Cooperativa 
premiou os colaboradores pelos bons 
resultados financeiros alcançados em 2014. 
O programa estabeleceu, no início do ano, 
os objetivos de desempenho operacional 

mensurados pelas Captações Totais, Receita 
com Prestação de Serviços, Resultado da 
Intermediação Financeira e Total das Despesas 
Fixas e, em seguida, divulgou os valores 
para que a partir dos resultados gerais, o 
funcionário concorresse ao Prêmio Anual de 
Desempenho (P.A.D.) e o Prêmio Adicional 
sobre o Resultado (P.A.R.).
O valor do P.A.D. é proporcional à 
remuneração média mensal de cada 
colaborador e o P.A.R. premia o resultado 
originado pelo desempenho da Cooperativa 
ao longo do ano, independente de ter ou 
não alcançado os objetivos de desempenho 
operacional de maneira igualitária a todos 
os colaboradores. O valor do P.A.D. equivale 
a até 3,5% das sobras brutas estabelecidas 
como meta, correspondente a 20% sobre o 
patrimônio líquido. Já o P.A.R. equivale a até 
0,5% das sobras brutas anuais.

Parte
O ano de 2014 foi marcado pela importância 
do trabalho em equipe e com essa diretriz, a 
Cooperativa, por meio do Parte – Programa 
Avançado de Rendimento de Toda a Equipe, 
premiou os dez primeiros colaboradores 
mais participativos com viagens, produtos 
eletroeletrônicos e de tecnologia, e os demais 
classificados puderam trocar os pontos 
acumulados pelos brindes corporativos 
do Sicoob. Com a inspiração na temática 
de viagem, o Parte abordou a relevância 
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de o colaborador participar das atividades 
promovidas pela Cooperativa por meio do 
acúmulo de pontos ou milhagens em um 
passaporte customizado. Durante o ano, 
ginástica laboral, reuniões fixas, assembleias, 
cursos, treinamentos, confraternizações e 
outros eventos contaram ponto. Com isso, os 
objetivos do programa, como a motivação 
interna, a qualificação profissional, a sinergia 
entre as áreas, a cooperação mútua, foco no 
cumprimento de metas e integração contínua 
entre os colaboradores e a instituição, foram 
atingidos. A premiação seguiu a lógica de 
quanto mais pontos, melhor a colocação, e 
melhor o prêmio. 

Cooperados
Mais de três mil pessoas se relacionam 
periodicamente com o Sicoob Engecred-GO, 
utilizando seus produtos e serviços como 
cooperadas. Os associados optaram pelo 
cooperativismo, atraídos pela possibilidade 
de gerar crescimento coletivo em um 
modelo que tem como diferencial a gestão 

participativa. Os cooperados utilizam os 
serviços prestados pelo Sicoob Engecred-
GO discutindo e votando os assuntos da 
instituição nas assembleias e participando 
das atividades desenvolvidas. Na Cooperativa, 
o associado é o dono do negócio, e o voto 
de cada um tem peso igual nas decisões da 
instituição, independentemente do volume de 
recursos aplicados.

Programa Bastidores
Com o objetivo de disseminar o 
cooperativismo financeiro e proporcionar 
aos cooperados informações de como 
funciona uma instituição financeira 
cooperativa, o Instituto Engecred, em 
parceria com o Sicoob Engecred-GO, criou 
o Programa Bastidores. Dividido em quatro 
módulos, apresenta características e funções 
essenciais: Cooperativismo de Crédito e sua 
Abordagem de Negócios; Análise de Crédito 
e Recuperação de Ativos; O Quadro Social e 
o Funcional: atribuições e responsabilidades 
dos colaboradores, dirigentes e conselheiros e 
O Papel Social da Cooperativa, o qual explica 
como funciona o Instituto Engecred.
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Os itens avaliados de maior relevância são:
Imagem do Sicoob Engecred-GO
89,1% dos entrevistados possuem imagem 
positiva do Sicoob Engecred-GO e ligam seu 
nome a conceitos como facilidade, agilidade e 
confiança.                                                                                          

Satisfação 
O Sicoob Engecred-GO satisfaz o cooperado 
nos quesitos que dizem respeito ao 
atendimento. Além da cortesia e presteza, essa 
personalização oferece praticidade ao dia a dia 
do cooperado.  Mais de 84% dos cooperados 
pessoa jurídica, ouvidos na pesquisa realizada 
pelo Sicoob Engecred-GO, estão satisfeitos com 
todos os produtos oferecidos.

Pontos de Atendimento 
Como forma de dar soluções concretas às 
demandas dos cooperados, reveladas na 
pesquisa com respeito a preocupação com 
pontos de atendimento, a Cooperativa 
iniciou, em 2014, a ampliação da divulgação 

da sua rede de atendimento. Além das duas 
agências do Sicoob Engecred-GO, o cooperado 
pode utilizar os serviços da Rede Sicoob. O 
associado também tem acesso aos terminais 
do Banco 24 Horas, que são mais de 17 mil no 
Brasil. Isso significa que, unidos aos mais de 
dois mil pontos de atendimento do Sicoob, 
o cooperado tem, aproximadamente, 20 
mil pontos de atendimento. A Cooperativa 
também desenvolveu projeto de novos pontos 
de atendimento para 2015.

Net Promoter Score
O Sicoob Engecred-GO também ouviu os 
associados na pesquisa para aferir o grau de 
satisfação com os serviços e o atendimento, 
utilizando a metodologia Net Promoter Score 
(NPS). A partir das respostas à pergunta “Você 
recomendaria o Sicoob Engecred-GO a um 
amigo ou familiar?” foi computado o índice de 
recomendação (NPS). O percentual de pessoas 
ouvidas e que recomendariam a instituição 
financeira cooperativa é de 64%. O resultado foi 
superior aos dos principais bancos brasileiros.

Pesquisa de Satisfação

Para ouvir seus cooperados, o Sicoob Engecred-GO realizou, no início de 2014, uma pesquisa de 
opinião, aplicada pelo Instituto Opinião Informação Estratégica, e o resultado foi a definição do 
índice de satisfação desse público a respeito dos produtos e serviços, pontos de atendimento, 
rapidez/eficiência de atendimento, tecnologia, meios de comunicação, novos produtos e 
melhorias. Com a pesquisa foi possível mensurar a imagem e visibilidade da marca Sicoob 
Engecred-GO, a preferência, a qualidade percebida e os atributos agregados, junto aos associados. 
Os resultados também nortearam ações complementares para o plano estratégico.
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Doação de livros para biblioteca 
do Colégio Lyceu de Goiânia

Sociedade
O Sicoob Engecred-GO tem como braço para 
promoção do desenvolvimento humano, 
econômico e social, o Instituto Engecred, 
criado em agosto de 2011. A instituição 
tem como finalidade apoiar atividades 
educacionais de crianças, jovens e adultos, 
e de profissionalização como uma maneira 
de devolver à sociedade um pouco dos 
ganhos advindos das oportunidades 
oferecidas e criadas pela Cooperativa. As 
iniciativas do Sicoob Engecred-GO, ligadas 
ao desenvolvimento socioeconômico das 
comunidades em que seus cooperados 
estão inseridos, passam pela sensibilidade do 
Conselho e Diretorias em ouvir o mercado, 
interpretá-lo e oferecer soluções financeiras 
compatíveis com suas demandas, sempre com 
segurança e solidez.  

Desenvolvimento Social
Projeto Lyceu de Goiânia
O Instituto Engecred em parceria com o 
Sicoob Engecred-GO realizou, em 2014, 
diferentes ações para apoiar as atividades 
do Colégio Lyceu de Goiânia como a doação 
de nove computadores, visando à melhoria 

no serviço de informática e, proporcionando 
aos alunos, professores e dirigentes, 
maior agilidade na área de pesquisa e 
desenvolvimento de atividades educacionais. 
Além disso, acompanhou e consolidou o 
Projeto Escola de Ensino Médio Integral 
atendendo 400 alunos, com o objetivo 
de contribuir para o engrandecimento 
educacional na melhoria de colocação no 
Ideb e aprovação no Enem e Vestibular. Outro 
projeto desenvolvido foi a visita de 80 alunos 
do 3º ano do ensino médio do colégio a 
Estação Ciência de Goiânia como estímulo 
à arte e à cultura, mostrando a importância 
de aprender ciência. O Instituto Engecred 
também em parceria com a Editora da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), agraciou 
os alunos do Lyceu de Goiânia com a doação 
de livros para a biblioteca, visando melhorar 
e aumentar o acervo de conhecimento e 
pesquisa dos alunos.
  
Grupo Fraterno Paulo de Tarso
O Instituto Engecred em parceria com o 
Sicoob Engecred-GO realizou, em setembro 
de 2014, o projeto “TransformAção”, no 
Grupo Fraterno Paulo de Tarso, situado no 
Jardim Novo Mundo, que atende 40 crianças 
carentes. Essa ação contou com voluntariado 
do Sicoob Engecred-GO para distribuição de 
kits odontológicos, cestas básicas, brinquedos 
para aproximadamente 120 crianças, tanto 
as atendidas pela instituição bem como seus 
irmãos e familiares, durante um dia de lazer 
com café da manhã e almoço.
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Desenvolvimento Econômico
Almoço com o Mercado
A instituição financeira cooperativa tem como 
um dos seus princípios ouvir o mercado e, 
por isso, em 2014, o Sicoob Engecred-GO 
inovou no relacionamento institucional 
por meio do programa Seletto. O Conselho 
de Administração e a Diretoria do Sicoob 
Engecred-GO reuniram-se, em 2014, 
mensalmente, com importantes executivos de 
diferentes segmentos do mercado do Estado 
de Goiás. O programa possibilitou a setores 
produtivos oferecer informações relevantes 
para o levantamento de necessidades 
de créditos e serviços de apoio ao 
desenvolvimento que podem ser oferecidos 
pelo Sicoob Engecred-GO. O encontro, que 
continuará sendo realizado em 2015, também 
é uma oportunidade de apresentação das 
plataformas de produtos e serviços do Sicoob 
Engecred-GO nos segmentos de conta 
corrente, empréstimos e investimentos.
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Feira do Empreendedor - Sebrae
O Sicoob Engecred-GO foi um dos expositores da 
10ª edição da Feira do Empreendedor, realizada 
pelo Sebrae Goiás, entre os dias 31 de julho e 3 
de agosto de 2014, no Centro de Convenções 
de Goiânia. Durante o evento, representantes 
da Cooperativa prestaram informações sobre o 
portfólio de produtos e serviços. Com a ação, foi 
possível aproximar a Cooperativa dos micro e 
pequenos empreendedores e apresentar 
soluções financeiras. 

Patrocínios - Entidades Parceiras
Em 2014, o Sicoob Engecred-GO patrocinou 
eventos e projetos especiais de entidades de classe 
e de educação, visando oferecer contribuição 
significativa para o alcance de seus objetivos. 
Projeto da Junior Achievement, a miniempresa 
“Pano pra Manga”, constituída por 28 alunos do 
técnico integrado ao ensino médio do IFG, Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás, contou com o Sicoob Engecred-GO para 
estampar, com criatividade, mensagens positivas 
em camisetas, mostrando que os elementos do 
cotidiano são mais que um plano de fundo.
A Cooperativa também apoiou entidades parceiras 
como o Clube de Engenharia e Goiás na realização 
da Semana do Engenheiro e do Arquiteto 2014. 
O Diretor de Relacionamento com Associado, 
Ricardo Elias S. Wandscheer palestrou durante o 
evento sobre a Contribuição do Cooperativismo 
Financeiro para o desenvolvimento do mercado da 
Engenharia Goiana. Em 2014, o Sicoob Engecred-
GO apoiou ainda o Sinduscon-GO na realização da 
8ª Edição do Dia Nacional da Construção Social, 
realizada no mês de agosto.

Diretores recebem empresário 
no Programa Seletto
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AGOE
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
do Sicoob Engecred-GO, tem entre outras 
finalidades, a comunicação transparente com 
todos os cooperados. Em 2014, foi realizada no 
mês de março, no Clube de Engenharia, para 
mostrar os resultados globais alcançados pela 
Cooperativa no ano de 2013. 
Durante o encontro, também foram 
apresentadas aos cooperados as projeções 
da instituição para o ano de 2014, entre elas 
a busca pela melhoria de desempenho de 
retorno sobre o Patrimônio Líquido.

Aniversário 
Confraternização, união e comunicação. O 
Sicoob Engecred-GO reuniu esses três objetivos 

no projeto de comemoração dos 13 anos de 
atividades, realizado em setembro de 2014. 
A Cooperativa celebrou a data ao lado dos 
principais responsáveis pelos bons resultados: 
os associados. A Cooperativa preparou uma 
grande festa para estreitar ainda mais o 
relacionamento com seus cooperados. Com 
o tema Botequim Engecred, o evento foi 
realizado no Infinity Hall, em Goiânia. 

Veículos
O Sicoob Engecred-GO utiliza meios de 
comunicação com seus públicos que também 
são ferramentas essenciais de mensuração 
da satisfação, proximidade e conhecimento 
da realidade e das ideias dos cooperados e 
funcionários.

Abertura da Assembleia 2014

Comemoração do aniversário de 13 anos

Ações de
COMUNICAÇÃO
Em seu relacionamento com os cooperados, o Sicoob Engecred-GO procura 
manter uma comunicação clara e precisa utilizando diferentes canais como 
eventos e a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
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l Somar
A revista Somar é uma publicação trimestral do 
Sicoob Engecred-GO para todos os associados, 
colaboradores e público em geral. Em 2014, a 
revista chegou à sua 31ª edição. Na publicação, 
o cooperado tem acesso às informações 
institucionais, eventos, mercado, produtos e 
serviços.
l Site
O site do Sicoob Engecred-GO é um dos canais 
de comunicação on-line com os associados, 
nele o cooperado pode saber mais sobre 
a instituição, sobre os produtos e serviços 
oferecidos pela Cooperativa e ainda acesso ao 
SicoobNet, o internet banking do Sicoob.
l Aplicativos
Por meio do aplicativo mobile banking do 
Sicoob, o cooperado realiza pagamentos, 
transferências, TEDs, DOCs, aplicações 
financeiras, consultas de saldos e extratos. 
Também pode verificar informações dos cartões, 
checar a previdência, realizar a cópia de imagem 
dos cheques e até mesmo simular ou contratar 
empréstimos. Associados do Sicoob Engecred-
GO que possuem produtos Apple utilizam o 
Touch ID (sistema que usa as digitais do usuário), 
por exemplo, para acessar conta corrente no 
aplicativo móvel da instituição. 

Canais de manifestação
O Sicoob Engecred-GO mantém em seu site 
canais abertos para manifestação do associado 
interessado em encaminhar sugestões, 
reclamações e pedidos de informações para 
a cooperativa. No site estão disponíveis os 

canais Contato, Associe-se e Canal Direto com 
o Presidente. O cooperado tem ainda a opção 
de utilizar para esses fins, a Ouvidoria do Sicoob 
e a Ouvidoria da Cooperativa. Por meio desses 
canais, em 2014, o Sicoob Engecred-GO recebeu 
28 reclamações, 32 pedidos de informações  uma 
sugestão. Houve ainda uma consulta dirigida ao 
Banco Central (Bacen). Por meio da Central de 
Relacionamento com o Associado (CRA) o Sicoob 
Engecred-GO atendeu 69.753 ligações, e 30% 
das pessoas tiveram suas demandas atendidas 
na primeira ligação.

Ouvidoria
O serviço de Ouvidoria próprio do Sicoob 
Engecred-GO conta com um profissional 
dedicado em tempo integral, conforme 
determinação legal, e com monitoramento 
permanente de auditorias externas e 
internas. Em 2014, a Ouvidoria registrou sete 
manifestações.
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52%

Sugestões

Reclamações

Informações

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO

46%

2%

70%

Atendidas na 1ª ligação

Transferidas

ATENDIMENTO TELEFÔNICO - CRA

30%
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Demonstrações financeiras
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A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região 
Ltda. apresenta neste módulo do Relatório Anual 2014, o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao ano de 2014.

INDICADORES (%) 2014 2013 ∆ %

Retorno sobre patrimônio 21,29 19,26 10,54

Retorno sobre ativo 6,13 5,67 8,11

Receitas prestação de serviços / Despesas de pessoal 39,88 35,67 11,80

Índice de eficiência 33,43 38,95 (14,17)

RESULTADO (R$ MIL) 2014 2013 ∆ %

Resultado da intermediação financeira antes da provisão (a) 51.950 38.419 35,22

Provisão para perdas com créditos (b) (1.892) (2.681) (29,43)

Resultado da intermediação financeira (a+b) 50.058 35.738 40,07

Receita de prestação de serviços 3.375 2.680 25,93

Despesas de pessoal e administrativa (14.897) (11.946) 24,70

Resultado operacional 24.101 17.517 37,59

Sobra líquida 14.278 10.784 32,40

BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL) 2014 2013 ∆ %

Operações de crédito 187.657 144.780 29,62

Ativos totais 392.927 308.970 27,17

Depósitos totais 262.388 191.058 37,33

Patrimônio líquido 123.131 113.221 8,75

Cooperativa em Números
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O resultado operacional, em 2014, atingiu R$ 24.101 mil, um 
acréscimo de 37,59% em relação a 2013, alcançando uma 
sobra líquida de R$ 14.278 mil.

Comentários 
do Desempenho

11.989

DEZ/09 DEZ/10 DEZ/11 DEZ/12 DEZ/13 DEZ/14

14.683

20.035

17.517

24.101
SOBRAS OU PERDAS

7.305
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O patrimônio líquido ajustado, que é a soma do capital social, 
dos fundos estatutários e das sobras, atingiu R$ 123.131 mil 
em 31 de dezembro de 2014, apresentando acréscimo de 
8,75% em relação a dezembro de 2013. O retorno sobre o 
patrimônio líquido foi de 21,29%.

O quadro social atingiu o número de 3.074 cooperados no ano 
de 2014, totalizando um crescimento de 5% em relação a 2013.

47.863

DEZ/09 DEZ/10 DEZ/11 DEZ/12 DEZ/13 DEZ/14

72.496

93.951 90.940

113.220
123.131

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

1.360

DEZ/09 DEZ/10 DEZ/11 DEZ/12 DEZ/13 DEZ/14

1.799

2.350

2.740
2.929

3.074

QUADRO SOCIAL
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Os ativos totais do Sicoob Engecred-GO atingiram R$ 392.927 mil em 31 de 
dezembro de 2014, o que representa um incremento de 27% em relação a 2013.

As aplicações no Sicoob Goiás Central atingiram R$ 176.097 mil em 2014, o que 
representa um aumento de 21% em relação a 2013, e estampa a atuação conservadora 
da administração da Cooperativa e a boa liquidez mantida pela mesma.

133.141 

DEZ/09 DEZ/10 DEZ/11 DEZ/12 DEZ/13 DEZ/14

180.022 

230.269 
261.031 

308.970 

392.927 ATIVOS TOTAIS

60.902

DEZ/09 DEZ/10 DEZ/11 DEZ/12 DEZ/13 DEZ/14

70.571 65.238

123.351

145.627

176.097
APLICAÇÕES NO SICOOB GOIÁS CENTRAL
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A carteira de crédito encerrou 2014 em R$ 187.657 mil, com 
acréscimo de 30% no ano.

Os depósitos totalizaram R$ 262.388 mil. Os depósitos à vista 
alcançaram um total de R$ 77.145 mil, enquanto os depósitos a 
prazo chegaram a R$ 185.244 mil, representando um crescimento na 
ordem de 37% do total dos depósitos, comparando-se a 2013.

68.345

DEZ/09 DEZ/10 DEZ/11 DEZ/12 DEZ/13 DEZ/14

104.457

150.860

122.766

144.780

187.657

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

83.608

DEZ/09 DEZ/10 DEZ/11 DEZ/12 DEZ/13 DEZ/14

105.190

132.054

167.637
191.057

262.388
DEPÓSITO TOTAIS
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A T I V O DEZ/14 DEZ/13 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEZ/14 DEZ/13

ATIVO CIRCULANTE  317.197.772  244.791.330  PASSIVO CIRCULANTE  269.505.565  195.749.261 

DISPONIBILIDADES  1.796.458  3.016.436  DEPÓSITOS  262.388.072  191.057.873 

 DEPÓSITOS A VISTA  77.144.587  54.519.143 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  176.096.951  145.627.256  DEPÓSITOS A PRAZO  185.243.485  136.538.730 

CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA  176.096.951  145.627.256  OUTROS DEPOSITOS  -    -   

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  126.933.852  90.701.292  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIA  50.379  35.372 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  126.933.852  90.701.292  ORDENS DE PAGAMENTO  50.379  35.372 

SETOR PRIVADO 131.822.609 96.413.132

(-)PROVISÃO PARA CLD  (4.888.757)  (5.711.840)  OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES  296.342 -

 EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES.  296.342 -

OUTROS CRÉDITOS  5.578.836  2.239.346 

RENDAS A RECEBER  79.560  30.928  OUTRAS OBRIGAÇÕES  6.770.772  4.656.015 

DIVERSOS  5.499.276  2.208.418  COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS   70.353  7.975 

 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS  1.899.488  1.170.689 

OUTROS VALORES E BENS  6.791.676  3.207.000  FISCAIS E PREVIDENCIARIAS  1.906.554  1.315.439 

BENS NÃO DE USO PRÓPRIO  6.697.042  3.160.228  DIVERSAS  2.894.378  2.161.911 

DESPESAS ANTECIPADAS  94.634  46.773 

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  290.000 -

ATIVO NÃO CIRCULANTE  75.728.767  64.178.813  PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES  290.000 -

 OUTROS PASSIVOS  290.000 -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  60.723.120  54.079.049 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  63.061.823  57.484.633 

(-) PROVISÃO PARA CLD  (2.338.703)  (3.405.584)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  123.130.974  113.220.882 

INVESTIMENTOS  10.215.010  5.870.099 

OUTROS INVESTIMENTOS  10.215.010  5.870.099  CAPITAL  99.656.526  95.221.824 

 CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS  101.506.367  97.177.886 

IMOBILIZADO DE USO  2.487.545  2.186.817  (CAPITAL A REALIZAR)  (1.849.841)  (1.956.062)

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO  765.472  -    RESERVAS DE SOBRAS  13.480.102  9.910.693 

IMÓVEIS DE USO  -    1.304.959  RESERVAS ESTATUTÁRIAS  4.997.173  4.044.183 

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  -    (4.350)

INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO  2.425.259  1.368.561  SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS  4.997.173  4.044.183 

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  (703.186)  (482.353)

INTANGÍVEL  2.303.092  2.042.848 

ATIVO INTANGÍVEIS  3.214.963  2.634.302 

(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS  (911.871)  (591.453)

TOTAL DO ATIVO  392.926.539  308.970.143  TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO  392.926.539  308.970.143 

Balanço Patrimonial - em R$

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013.
Demonstração contábil levantada em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013

Goiânia – GO, 31 de dezembro de 2014.

Demonstrações Contábeis
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EVENTOS CAPITAL
REALIZADO

 RESERVAS 
DE SOBRAS  SOBRAS 

OU PERDAS 
ACUMULADAS

 TOTAL 

 LEGAL  FAC

 SALDOS NO INICIO DO PERÍODO EM: 01/01/2013  82.228.152  7.722.258  494.788  494.787  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  4.044.182  113.220.882 

 MUTAÇÕES NO PERÍODO  12.993.672  2.188.435  3.549.395  3.549.395  22.280.897 

 SALDOS NO INICIO DO PERÍODO EM: 01/01/2014  95.221.824  9.910.693  4.044.183  4.044.182  113.220.882 

 AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES 

 AUMENTOS DE CAPITAL: 

    - Por Integralizações  1.645.003,09  1.645.003,09 

    - Baixa  capital  (15.262.382,60)  (15.262.382,60)

    - INCORPORAÇÃO DAS SOBRAS 2013  3.990.260,24  (3.990.260,24)  -   

 OUTROS EVENTOS:  -   

    - Distribuição de Sobras do Exercício 2013  3.990.260,24  -    (3.990.260,24)  -   

    - Destinação de 1% das Sobras 2013 ao INSTITUTO ENGECRED  (53.922,44)  (53.922,44)  (107.844,88)

 SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO  24.100.915,03  24.100.915,03 

    - AJUSTES F.A.T.E.S  539.224,68  539.224,68 

    - Juros ao Capital 2014  10.071.561,43  (10.071.561,43)  -   

    - IRRF S/Juros ao Capital  (290.941,38)  (290.941,38)

 DESTINAÇÕES:  -   

    - F.A.T.E.S  (713.881,83)  (713.881,83)

    - Reserva Legal  3.569.409,15  (3.569.409,15)  -   

    - Fundo Para Aumento de Capital (FAC)  4.997.172,80  (4.997.172,80)  -   

 SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM: 31/12/2014  99.656.526,37  13.480.102,13  4.997.173,12  4.997.173,12  123.130.974,06 

 MUTAÇÕES NO PERÍODO  4.434.702,40  3.569.409,15  952.990,12  952.991,12  9.910.092,11 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios encerrados em 31/12/2014 e 31/12/2013 - em R$

Goiânia – GO, 31 de dezembro de 2014.
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Demonstração de Sobras ou Perdas
Exercícios encerrados em 31/12/2014 e 31/12/2013 - em R$

DISCRIMINAÇÃO 2º SEMESTRE DE 2014 ANO 2014 ANO 2013

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANANCEIRA 28.117.980 51.949.718,32 38.419.847,53

  Operações de Crédito 18.168.956 34.276.643,14 27.995.803,86

  Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 9.949.023 17.673.075,18 10.424.043,67

  Resultado das Aplicações Compulsórias 0,00 0,00

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  (10.218.134)  (19.833.487)  (12.161.813)

  Operações de Captação no Mercado  (10.105.545)  (17.939.450)  (9.477.030)

  Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses  (1.659)  (1.659)  (2.907)

  Provisão para Créditos Liquidação Duvidosa  (110.930)  (1.892.378)  (2.681.875)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  17.899.846 32.116.231,03 26.258.034,93

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS  (3.405.503)  (9.184.912) (8.867.738,57)

  Receitas de Prestação de Serviços  499.627 919.940,17 891.118,58

  Rendas de Tarifas Bancárias  1.538.905 2.455.508,06 1.789.666,97

  Despesas de Pessoal  (4.413.028)  (8.462.606)  (7.515.290)

  Outras Despesas Administrativas  (2.474.925)  (4.643.814)  (4.430.780)

  Despesas Tributárias  (39.621)  (77.732)  (97.104)

  Resultado de Participação em Coligadas e Controladas  -   0,00 0,00

  Outras Receitas Operacionais  2.165.974 2.336.521,59 2.350.962,66

  Outras Despesas Operacionais  (682.435)  (1.712.730)  (1.856.313)

RESULTADO OPERACIONAL  14.494.343 22.931.319,23 17.390.296,36

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS  841.227 1.389.603,27 212.404,76

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ AS SOBRAS E PARTICIPAÇÕES  15.335.570 24.320.922,50 17.602.701,12

Juros ao Capital  (10.362.503)  (10.362.503)  (6.763.220)

Imposto de Renda e Contribuição Social  (129.101)  (220.007)  (85.305)

SOBRAS LÍQUIDAS (PERDAS LÍQUIDAS) 4.843.966 13.738.412,22 10.754.176,24

Goiânia – GO, 31 de dezembro de 2014.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios encerrados em 31/12/2014 e 31/12/2013

DADOS CORPORATIVOS  2º SEMESTRE 2014  EXERCÍCIO 2014  EXERCÍCIO 2013 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de renda e da contribuição social  5.102.168  13.738.412  10.754.176 

Ajustes as sobras/perdas líquidas:  (não afetaram o caixa)  209.531  391.015  360.001 

Despesas de depreciação e amortização  338.632  611.023  445.307 

(Lucro)/Prejuízo na equivalência patrimonial  -    -    -   

Outros ajustes  (129.101)  (220.007)  (85.305)

Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/receitas e despesas)  16.222.603  6.892.595  4.123.688 

Aplicações interfinanceiras de liquidez  -    -    -   

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos  -    -    -   

Relações interfinanceiras e interdependências  (27.469)  15.006  (15.652)

Operações de crédito  (40.043.939)  (42.876.631)  (22.014.131)

Outros créditos  (2.226.418)  (3.339.490)  (60.008)

Outros valores e bens  1.095.654  3.584.676  539.855 

Depósitos  52.786.915  46.807.935  23.420.937 

Obrigações por operações compromissadas  -    -    -   

Obrigações por empréstimos e repasses  296.342  296.342  (136.952)

Instrumentos financeiros derivativos  -    -    -   

Outras obrigações  4.341.516  2.404.757  2.389.637 

Resultados de exercícios futuros  -    -    -   

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

Outros Ajustes  -    -    -   

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  21.534.302  21.022.022  15.237.866 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Alienação de investimentos  -    -    -   

Alienação de imobilizado de uso  -    -   

Aquisição de investimentos  (3.118.194)  (4.344.911)  (971.494)

Aquisição de imobilizado de uso  316.254  (300.928)  (1.331.221)

Aplicação no diferido  (502.815)  (260.243)  (564.202)

Outros ajustes  (588.755)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (3.893.510)  (4.906.082)  (2.866.918)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variações patrimoniais:  1.647.591  13.133.776  10.433.285 

Aumento/(redução) de capital  4.216.780  4.434.702  12.993.672 

Reservas de capital  -    -    -   

Reservas de reavaliação  -    -    -   

Reservas de lucros  (3.569.409)  (3.569.409)  (2.188.435)

Sobras ou perdas acumuladas  1.099.899  1.905.980  (7.638.014)

Despesas de juros ao capital  -    10.362.503  6.763.220 

Outros ajustes  (99.679)  502.842 

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  1.647.591  13.133.776  10.433.285 

 19.288.382  29.249.716  22.804.233 

Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa  19.288.383  29.249.717  22.804.233 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  158.605.026  148.643.692  125.839.460 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  177.893.409  177.893.409  148.643.692 
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A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Goiânia e Região 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:
 
l Estimular o desenvolvimento econômico e 

interesses comuns dos associados;

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, conforme 
alterada), na Lei 4.595/64, que rege o 

l Estimular a pesquisa e promover a difusão 
e introdução de novas tecnologias que 
motivem a qualidade e a produtividade;
l Proporcionar, pela mutualidade, assistência 

financeira aos associados;
l Promover o aprimoramento técnico, 

educacional e social de seus dirigentes, 
associados, seus familiares e empregados;
l Prestar serviços inerentes às atividades 

específicas de instituição financeira.

sistema financeiro nacional, na Lei 5.764/71, 
que rege as sociedades cooperativas e 
na Lei Complementar nº 130/2009, bem 
como em conformidade com os preceitos 
estabelecidos pelo Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – 
(Cosif ) do Banco Central do Brasil.
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CPC Nº. ASSUNTO DELIBERAÇÃO 
Nº CVM

RESOLUÇÃO 
Nº CMN

01-R1 Redução ao Valor Recuperável de Ativos 639/10 3.566/2008

03-R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 641/10 3.604/2008

05-R1 Divulgação das Partes Relacionadas 642/10 3.750/2009

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

04-R1 Ativo Intangível 644/10 1.303/2010

26-R1 Apresentação das Demonstrações Contábeis 676/11 1.376/2011

NOTA 1
CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 2
APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Notas explicativas às 
Demonstrações Contábeis
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a – Regime Contábil
As receitas e despesas relacionadas com as 
operações e atividades do Sicoob Engecred-
GO 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.

b – Correção Monetária
Não estão reconhecidos nas demonstrações 
contábeis os efeitos inflacionários, medidos 
com base na UFIR, em cumprimento à 
determinação contida no artigo 4º da Lei 
9.249/95 e Circular: 2682/96 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 

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 
à 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 2.682, de 21.12.1999, e Resolução CMN/
Bacen 2.697, 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, há mais de 
180 (cento e oitenta) dias são transferidas para 

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.

4747

NOTA 3
RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS
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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 
2.682/1999 e 2.697/2000, bem como em 
critérios internos, sendo seu somatório 
considerado pela administração suficiente para 
fazer face à prováveis perdas na realização dos 
créditos, coibindo assim:

l 100% das operações de crédito vencidas há 
mais de 180 (cento e oitenta) dias;

l 100% dos adiantamentos e excessos sobre 

limites de cheque especial não coberto há 
mais de 180 (cento e oitenta) dias;

l 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.

CAIXA 31/12/2014 31/12/2013

Caixa 195.471 182.103

Numerário em Trânsito 1.600.987 2.834.333

Total 1.796.458 3.016.436

Montante do numerário existente na Tesouraria e em Custódia no dia 31/12/2014.

NOTA 4
DISPONIBILIDADES
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Está composta dos valores da centralização financeira mantida no Sicoob Goiás Central, 
em rubrica específica em cumprimento à Circular Bacen nº 3.238 de 17.05.2004.

a) Resumo

31/12/2014 31/12/2013

Relações Interfinanceiras 176.096.951 145.627.256

Centralização Financeira – Cooperativas 176.096.951 145.627.256

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31/12/2014 31/12/2013

Empréstimos e Títulos Descontados 131.822.609 96.413.132

Provisão para Perdas em Operações de Crédito (4.888.757) (5.711.840)

TOTAL NO CURTO PRAZO 126.933.852 90.701.292

Empréstimo e Títulos Descontados 63.061.823 57.484.633

Provisão para Perdas em Operações de Crédito (2.338.703) (3.405.584)

TOTAL NO LONGO PRAZO 60.723.120 54.079.049

TOTAL DA CARTEIRA 187.656.972 144.780.340

NOTA 5

NOTA 6

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
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b) Composição da Carteira de Crédito por Níveis de Risco

c) Composição da Carteira de Crédito por Faixa de Vencimento

I – Vencidas II – Vincendas

RISCO EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS

TÍTULOS 
DESCONTADOS TOTAL

AA 23.534.504 313.839 23.848.343

A 76.994.977 937.471 77.932.448

B 50.296.795 90.318 50.387.113

C 18.336.063 164.431 18.500.494

D 16.315.053 4.341 16.319.394

E 4.140.762 10.557 4.151.319

F 694.680 1.945 696.625

G 1.638.325 13.115 1.651.440

H 1.320.631 76.626 1.397.257

TOTAL 193.271.790 1.612.642 194.884.432

DIAS SETOR PRIVADO

Até 15 dias 782.464

Entre 15 e 60 2.049.027

Entre 61 e 180 898.698

Entre 181 e 360 162.122

Acima de 360 44.627

TOTAL 3.936.939

DIAS SETOR PRIVADO

Até 90 dias 23.184.712

Entre 91 e 360 102.732.473

Acima de 360 65.030.309

TOTAL 190.947.493
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d) Provisão para Perdas em Operações de Crédito

I – Constituição da Provisão para Perdas em Operações de Crédito

RISCO VALOR DA CARTEIRA

PROVISÃO

PERCENTUAL
REQUERIDO VALOR PROVISÃO

%     

AA 23.848.343      0% - -

A 77.932.448    0,5% 389.662 5,39

B 50.387.113    1,0% 503.871 6,97

C 18.500.494    3,0% 555.015 7,68

D 16.319.394   10,0% 1.631.939 22,58

E 4.151.319 30,0% 1.245.396 17,23

F 696.625   50,0% 348.313 4,82

G 1.651.440   70,0% 1.156.008 15,99

H 1.397.257 100,0% 1.397.257 19,33

TOTAL 194.884.432 *** 7.227.461 100

II – Evolução da Provisão para Perdas em Operações de Crédito

CARTEIRA 31/12/2014 31/12/2013

Empréstimos e Financiamentos 7.126.557 9.063.398

Títulos Descontados 100.904 54.026

TOTAL 7.227.461 9.117.424
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Refere-se a imóveis recebidos em dação de pagamento de dívidas contraídas junto à 
Cooperativa, e despesas antecipadas que são apropriadas mensalmente.

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.

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Imóveis 6.697.042 3.160.228

Despesas Antecipadas 94.634 46.772

TOTAL 6.791.676 3.207.000

NOTA 8

NOTA 9

OUTROS VALORES E BENS

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Diversos

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Rendas a Receber 79.560 30.928

Adiantamentos e Antecipações Salariais 30.328 17.701

Adiantamentos por Contas de Imobilizações 863.288 0

Devedores por Compra de Valores e Bens 3.994.702 1.527.234

Títulos e Créditos a Receber 15.978

Devedores Diversos 663.483 663.483

TOTAL 5.578.836 2.239.346

NOTA 7
OUTROS CRÉDITOS
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Representa valores a receber da carteira de empréstimos, cujos vencimentos ultrapassam o 
final do exercício de 2014. Conforme nota 5, item c.

NOTA 10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO A LONGO PRAZO

NOTA 11
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO, 
DIFERIDO E INTANGÍVEL

CONTAS CUSTO 
CORRIGIDO

DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS

SITUAÇÃO 
LÍQUIDA EM 
31/12/2014

SITUAÇÃO 
LÍQUIDA EM 
31/12/2013

TAXA DE 
DEPRECIAÇÃO

%

INVESTIMENTOS 10.215.010 - 10.215.010 5.870.099

Imobilizado de Uso 3.190.731 (703.187) 2.487.544 2.186.817 -

Imobilizações em 
Curso

765.472 - 765.472

Imóveis de Uso 0 - 0 1.300.609 4

Aparelhos de 
Refrigeração

233.985 (70.476) 163.509 159.871 10

Máquinas e 
Equipamentos

100.005 (36.637) 63.368 64.241 10

Mobiliários 432.981 (157.947) 275.034 305.529 10

Sistema de 
Comunicação

45.022 (11.119) 33.903 29.134 10 e 20

Sist. Proces. de Dados 1.492.401 (375.629) 1.116.772 249.434 20

Sistema de Segurança 120.864 (51.379) 69.485 77.997 20

ATIVO INTANGÍVEL 3.214.963 (911.871) 2.303.092 2.042.848

Direito de uso 
adquiridos antes de 
01/10/2013

478.485 (122.230) 356.255 403.199 10

Fundo de Comércio 
antes de 01/10/2013

1.870.144 (726.206) 1.143.938 1.380.300 10

Outros Ativos 
Intangíveis adquiridos 
após 01/10/2013

866.333 (63.435) 802.898 259.350 10

TOTAL 16.620.704 (1.615.058) 15.005.646 10.099.764
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a) Investimentos
Representado pela aquisição de R$ 4.148.749 
(quatro milhões, cento e quarenta e oito mil, 
setecentos e quarenta e nove reais) ações PN do 
Bancoob no valor unitário de R$ 1,94 (um real 
e noventa e quatro centavos) e R$ 6.066.261 
(seis milhões, sessenta e seis mil e duzentos e 
sessenta e um reais), no valor unitário de R$1,00 
(um real), da Cooperativa Central de Crédito 
de Goiás Ltda. – Sicoob Goiás Central, cujo 
capital em 31 de dezembro de 2014 somava R$ 
67.643.604 (sessenta e sete milhões, seiscentos e 
quarenta e três mil e seiscentos e quatro reais).

b) Imobilizado
Representado pelo total de R$ 2.487.544 (dois 
milhões quatrocentos e oitenta e sete mil e 
quinhentos e quarenta e quatro reais) são os 
bens de permanência duradoura, destinados ao 
funcionamento normal da Cooperativa.

c) Intangível
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 31/12/2014 é de R$ 2.303.092 (dois milhões, 
trezentos e três mil e noventa e dois reais).

d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos
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, essa feita por 
meio da constituição de provisão para perdas. 

l Dos investimentos não circulantes, avaliados 
ao custo por não estarem sujeitos ao MEP, 
40,61% são representados por ações do 
Bancoob, não havendo qualquer indicativo de 
que não sejam integralmente recuperáveis, e 
59,394% por cotas da Cooperativa Central de 
Crédito de Goiás Ltda. (Sicoob Goiás Central), 
as quais apresentam em suas demonstrações 
financeiras indicativos de ser uma instituição 
fortemente sólida e com alta liquidez.

l Quanto ao grupo Imobilizado de Uso, 16,58% 
é constituído de Móveis e Equipamentos de 
Uso, que tem representação líquida de 0,63% 
do ativo total e 71,01% ao compararmos o 
valor líquido contábil x custo de aquisição. 
Considerando que 28,99% dos bens estão 
totalmente depreciados, entendeu-se ser 
dispensável a realização de uma estimativa 
formal individual de cada unidade geradora 
de caixa desse grupo.

l 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.
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DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Depósito à vista 77.144.587 54.519.143

Depósito a prazo 185.243.486 136.538.730

TOTAL 262.388.073 191.057.873

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Recursos em Trans. de Terceiros 50.379 36.775

TOTAL 50.379 36.775

NOTA 12

NOTA 13

DEPÓSITOS

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

a) O saldo de R$ 77.144.587 (setenta e sete 
milhões, cento e quarenta e quatro mil e 
quinhentos e oitenta e sete reais), refere-
se à soma dos depósitos à vista mantidos 
nas contas correntes dos associados em 
31.12.2014;

b) O valor de R$ 185.243.486 (cento e 
oitenta milhões, duzentos e quarenta e 
três mil e quatrocentos e oitenta e seis 
reais), refere-se à soma das aplicações 
financeiras mantidas nas contas de 
aplicação dos associados em 31.12.2014.

Refere-se a Repasses de Convênio da Prefeitura Municipal de Goiânia que serão 
transmitidos no 1º semestre de 2015.

O montante de R$ 296.342 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e quarentas e dois 
reais) refere-se a recursos obtidos junto ao Sicoob Goiás Central, na modalidade CCB Ações 
Bancoob, para Cessão Fiduciária das Ações do Bancoob.

NOTA 14
OBRIGAÇÕES POR 
EMPRÉSTIMOS E REPASSES
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a) Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Representado pelo saldo abaixo relacionado, refere-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 Programa de 
Participação nos Resultados (PPR), conforme acordo por meio de livre negociação realizada 
entre os representantes dos funcionários, do sindicato e da Cooperativa.

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

IOF a Recolher 70.353 7.975

TOTAL 70.353 7.975

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Provisão para Participações nos Resultados (Funcionários) 737.792 425.000

TOTAL 737.792 425.000

NOTA 15
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Saldo no início do período 539.224 61.848

Destinação Ato c/Terceiros 215.610 59.653

Destinação de Rendas não Operacionais 223.022 0

Utilização no Período 977.856 121.502

Destinação Conforme Estatuto Social 713.882 539.224

Saldo no final do período 713.882 539.224

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$ 713.882 (setecentos e treze mil, oitocentos e oitenta e dois reais), tendo sido 
constituído conforme abaixo demonstrado:
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DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Cotas de Capital a Pagar 447.813 206.465

TOTAL 447.813 206.465

5757

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Impostos e Contribuições  s/ Lucros a Pagar 0 5.984

Impostos e Contribuições s/ Serviços de Terceiros 13.754 8.855

Impostos e Contribuições s/ Salários 257.704 250.502

IRRF s/ Aplicações Financeiras 77.193 35.124

ISSQN a Recolher c/Terceiros 2.825 2.133

PIS Faturamento c/Terceiros 367 402

Cofins Faturamento c/Terceiros 4.885 2.477

IRRF sobre Juros ao Capital 1.549.825 1.009.962

TOTAL 1.906.553 1.315.439

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Cheque Administrativo 1.301.029 1.301.029

Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos 863.288

Provisão p/ Pagto de Despesas com Pessoal 415.022 387.643

Outras Despesas Administrativas 167.283 160.976

TOTAL 2.746.622 1.849.648

III - Cotas de Capital a Pagar
Representado pelo saldo abaixo, se refere 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 e representam obrigações sociais do Sicoob 
Engecred-GO:

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

DESCRIÇÃO 31/12/2014 31/12/2013

Pendência a Regularizar 94.132 130.455

Sobra de Caixa 2.291 1.507

Pagamentos a Processar 72.730 68.652

Cheques Depositados 81.096 93.168

Provisão do Rateio Central 24.078 18.481

Crédito de Liquidação de Cobrança - -

TOTAL 274.327 312.263

Contingência é uma condição ou situação cujo resultado final, favorável ou desfavorável, 
depende de eventos futuros incertos. O montante de R$ 290.000 (duzentos e noventa mil 
reais) registrado em Outros Passivos refere-se a valores ainda não recebidos na venda de 
imóveis dados em dação de pagamento, que deverão ser repassados ao Devedor, conforme 
acordado entre as partes.

NOTA 16
PASSIVOS CONTINGÊNCIAS
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NOMENCLATURA 31/12/2014 31/12/2013

Capital Social 99.656.526 95.221.824

Fundo de Reserva 13.480.102 9.910.693

Fundo p/ Aumento de Capital 4.997.173 4.044.183

Sobras/Perdas Acumuladas 4.997.173 4.044.183

TOTAL (PL) 123.130.974 113.220.883

HISTÓRICO 31/12/2014 31/12/2013

Resultado do Exercício 24.100.915 17.517.396

Reversão despesas ressarcíveis pelo Fates 977.856 121.502

(-) Receita com Terceiros – (Transf. para o Fates) (223.022) (59.653)

(-) Receitas não operacionais (215.610) (31.538)

SOBRAS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES - -

(-) Juros ao Capital (circ. 2.739/97) (10.362.503) (6.763.220)

Sobras  apuradas no exercício social do ano 14.277.636 10.784.487

 Destinações Estatutárias

       (-) Fundo de reserva (3.569.409) (2.156.897)

       (-) Fates (713.882) (539.224)

       (-) Fundo para aumento de capital (4.997.173) (4.044.183)

SOBRAS LÍQUIDAS - Saldo à disposição da A.G.O. 4.997.173 4.044.183

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

As Sobras Líquidas, ao final do Exercício de 2014, somavam R$ 4.997.173 (quatro milhões, 
novecentos e noventa e sete mil, cento e setenta e três reais) e estão assim demonstradas:

O Capital Social, constituído por cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), representa 
a integralização de 3.074 (três mil e setenta e quatro) associados. O voto é pessoal e 
intransferível sendo que, cada associado possui 01 (um) voto, independente da quantidade 
de cotas que o mesmo detenha.

NOTA 17

NOTA 18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SOBRAS LÍQUIDAS
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Os valores registrados em contas de compensação estão assim representados:

DESCRIÇÃO DA CONTA 31/12/2014 31/12/2013

Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas 813.344 1.706.414

Custódia de Valores 16.669.400 4.315.403

Cobrança 26.351.558 21.114.832

Avais, Fianças e Outras Garantias Recebidas 937.505.719 742.607.667

Créditos Baixados como Prejuízo 21.285.931 18.143.687

Patrimônio de Referência - Ajustes 8.021.441 2.486.374

Valores de Créditos Contratados a Liberar 39.575.231 18.393.688

VRS. de Cap. Realizado e PL Mínimo de Participações 26.904 21.684

Pat. Líq. Exigido para Cobertura do Risco de Mercado 0 1.332.417

Outras Contas de Compensação Ativas 59.363.182 40.652.245

Operações de Crédito Nível AA 23.848.343 -

Operações de Crédito Nível A 77.932.448 58.611.939

Operações de Crédito Nível B 50.387.113 48.201.691

Operações de Crédito Nível C 18.500.494 30.992.891

Operações de Crédito Nível D 16.319.394 8.686.252

Operações de Crédito Nível E 4.151.319 617.604

Operações de Crédito Nível F 696.625 652.936

Operações de Crédito Nível G 1.651.440 340.885

Operações de Crédito Nível H 1.397.257 5.793.567

TOTAL 1.304.497.142 1.003.339.759

NOTA 19
COMPENSADO
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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 Brasil.

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 2014.

NOTA 20

NOTA 21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DIVULGAÇÃO DAS PARTES RELACIONADAS

DESCRIÇÃO VALORES %

Diretoria Executiva, Cons. de Administração e Cons. Fiscal 18.233.372 9,36

Superintendentes, Gerentes e Colaboradores 98.868 0,05

TOTAL 18.332.240 9,41

DESCRIÇÃO VALORES %

Diretoria Executiva, Cons. de Administração e Cons. Fiscal 45.562.062 16,40

Superintendentes, Gerentes e Colaboradores 313.420 0,12

TOTAL 45.875.482 16,52

a) Operações Passivas

b) Operações Ativas
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Esse 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 1º de janeiro de 2010 (art. 2º). Seção 21 da 
NBC T 19.41. 
O objetivo dessa 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.

SISTEMA SICOOB GOIÁS - O Sistema Sicoob 
Goiás representa a integração de 29 (vinte e 
nove) cooperativas de crédito, singulares, em 
um sistema de centralização financeira, sob 
a coordenação e comando do 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 Cooperativa possui provisão para passivos 
contingentes no valor de R$ 290.000,00 
(duzentos e noventa mil reais) referente a 
lucro na venda parcelada de bens de não uso 
próprio recebidos em dação de pagamento, 
que de acordo com a Escritura Pública de 
Confissão de Dívida e Dação em Pagamento 
Parcial da Dívida, a venda que supere o valor 
objeto da dação será devolvida à DADORA ou 
utilizado para compensar eventuais débitos 
que porventura a mesma tenha junto à 
RECEBEDORA, bem como tributos, taxas e 
demais custas decorrentes da venda.

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.

NOTA 22
PROVISÕES, ATIVOS 
CONTINGENTES E PASSIVOS 
CONTINGENTES

NOTA 23
OUTRAS INFORMAÇÕES
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b) Controle de Risco
A Cooperativa apurou e mantém controle 
em contas de compensação, valor inerente 
à exigibilidade de Patrimônio Líquido para 
garantia de riscos operacionais. 

c) Centralização Financeira
Em atendimento à 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”. 

Fabrício Modesto Cesar
CPF: 588.482.071-20

Diretor-Geral

Ricardo Elias Sandri Wandscheer 
CPF: 288.709.641-91

Diretor de Relacionamento 
com Associado

Christiane Nascimento Pinto
CPF: 975.404.981-53

Contador – CRC-GO 017279/O-4

Reconhecemos a exatidão e integridade desta demonstração, 
elaborada em 31/12/2014, de acordo com os documentos idôneos 
fornecidos à contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2014.
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Parecer do Conselho Fiscal
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 
2014 e, com base nos exames e verificações 
procedidas nas peças que compõe o Balanço 
do Exercício Fiscal de 31/12/2014, tendo em 
vista que estão dentro das normas contábeis 

e fiscais exigidas e 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 2014, somos de parecer favorável 
pela aprovação.

Goiânia, 26 de fevereiro de 2015.

Renato Matsuoka
Conselheiro Fiscal Efetivo

João Geraldo Souza Maia
Conselheiro Fiscal Efetivo

Wolney Alfredo Arruda Unes
Conselheiro Fiscal Efetivo
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Aos Administradores da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Goiânia e Região LTDA. – Sicoob Engecred-GO
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 2014 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 par a 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, 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 estimadas 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.

Sobre as Demonstrações Financeiras Individuais de Uso Geral

Relatório dos Auditores 
Independentes
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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 2014, o desempenho de 
suas operações e 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.

Outras informações
As demonstrações financeiras 
correspondentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2013, apresentadas para fins 
comparativos, foram por nós auditadas, 
tendo sido emitido Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as Demonstrações 
Financeiras sem ressalvas, datado de 
20/02/2014.

Aparecida de Goiânia, 13 de fevereiro de 2015.

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

VALDIR MENDONÇA ALVES
CONTADOR, CRC/GO Nº 005.944/O-4

SÓCIO/GERENTE DE AUDITORIA

Opinião dos 
Auditores Independentes
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1. Risco Operacional
1.1 As diretrizes para o gerenciamento do 
risco operacional encontram-se registradas 
na Política Institucional de Risco Operacional 
que foi aprovada pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho de Administração do Sicoob 
Confederação, entidade responsável por 
prestar os serviços de gestão centralizada do 
risco operacional para as entidades do Sicoob.

1.2 O processo de gerenciamento do 
risco operacional consiste na avaliação 
qualitativa dos riscos por meio das etapas 
de identificação, avaliação, tratamento, 
testes de avaliação dos sistemas de controle, 
comunicação e informação.

1.3 As perdas operacionais são 
comunicadas à Área de Controles Internos 
e Riscos que interage com os gestores das 
áreas e identifica formalmente as causas, a 
adequação dos controles implementados 
e a necessidade de aprimoramento dos 
processos, inclusive com a inserção de 
novos controles.

1.4 Os resultados são apresentados à 
Diretoria Executiva e ao Conselho de 
Administração. 

A metodologia de alocação de capital, para 
fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada 
para determinação da parcela de risco 
operacional (RWAopad) é a Abordagem do 
Indicador Básico (BIA). 

1.5 Em cumprimento à Resolução CMN 
3.380/2006 encontra-se disponível no sítio 
do Sicoob (www.sicoob.com.br) relatório 
descritivo da estrutura de gerenciamento 
do risco operacional.

2. Riscos de Mercado e de Liquidez 
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 e 4.090/2012.

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, 

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob – Ano 2014

Gerenciamento 
de Riscos e de Capital
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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 No gerenciamento do risco de 
liquidez são adotados procedimentos 
para identificar, avaliar, monitorar e 
controlar a exposição ao risco de liquidez, 
limite mínimo de liquidez, fluxo de caixa 
projetado, testes de stress e planos de 
contingência.

2.5 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.

3. Risco de Crédito 
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 
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complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos, sendo proporcional à dimensão 
da exposição ao risco de crédito da 
entidade.

4. Gerenciamento de Capital 
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, a 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 avaliação de seus impactos 
no capital das entidades do Sicoob.

Fabrício Modesto Cesar
Diretor Responsável pelo 

Gerenciamento de Capital

José Leandro Resende
Diretor Responsável pelo 
Gerenciamento de Risco 

Operacional e de Liquidez

Ricardo Elias Sandri Wandscheer
Diretor Responsável pelo 

Gerenciamento de Riscos de 
Mercado e de Crédito

Luciana Sousa e S. Gondim
Agente de Controle Interno e Riscos
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Linha Direta
Canais para Registro de Informações, 
Sugestões e Reclamações:
Site do Sicoob Engecred-GO
www.sicoobengecred.com.br 

Central de Relacionamento com o Associado (CRA)
Telefone: (62) 3931-6400

Fale com o Presidente
direto.presidente@sicoobengecred.com.br

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



sicoobengecred.com.br
(62) 3931 6400  Av. República do Líbano

(62) 3921 7650  Cidade Empresarial 


