RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

1. Mensagem do Conselho de Administração
O Brasil vivenciou, em 2014, mais um momento singular em sua história. Fomos palco do maior evento
esportivo do mundo – a Copa do Mundo, que nos deixou grandes lições. Promovemos um grande
espetáculo democrático nas eleições, especialmente para presidente, com grande repercussão na
opinião pública – marcada pela acirrada disputa nas urnas.
2014 se caracterizou, também, pela melhoria da situação econômica mundial, principalmente no caso
das economias desenvolvidas, as mais afetadas pela crise financeira. Houve um avanço na situação
financeira dos consumidores e das empresas, o que, associado às ações dos bancos centrais, está
facilitando o acesso ao crédito por parte dos agentes econômicos.
Mas o desempenho da economia brasileira ficou abaixo da expectativa do mercado em 2014.
Vivenciamos um crescimento modesto do crédito e aumento da inadimplência, apesar de todos os
esforços do Governo para estimular o crescimento interno, refletindo as incertezas da economia global.
Alicerçados no nosso Planejamento Estratégico, trabalhamos de forma constante e tenaz na busca das
metas programadas. Nosso principal objetivo era alcançar os indicadores que nos levasse a buscar a
Livre Admissão, objetivo retardado em função de mudanças na forma de cálculo do Patrimônio de
Referência, promovidas pelo Banco Central do Brasil.
Diante daquele cenário, implementamos ações que elevassem nossa rentabilidade e o nosso patrimônio
líquido. Por meio de campanhas de valorização do capital social chegamos no mês de outubro com
essa meta alcançada. Entretanto, novo desafio nos foi apresentado: incorporar uma cooperativa do
nosso Sistema. Assim, em setembro, promovemos Assembleia Conjunta e a partir de outubro,
ampliamos nossa área de atuação, desta vez, para os servidores do Governo do Distrito Federal. Este
novo desafio nos levou a retardar nosso processo de Livre Admissão.
Como resultado das ações estratégicas e comerciais, encerramos o exercício de 2014, com incremento
no Patrimônio Líquido de 36,21% em relação a 2013, com mais de R$ 20,2 milhões de reais. Nossa
Carteira de Crédito registrou crescimento de 34,59%, quando comparado com 2013, alcançando a
marca de R$ 41,1 milhões. Os Depósitos cresceram 88,14%, fechando o ano com mais de R$ 27,8
milhões.
Todos os avanços alcançados em 2014 estão detalhados no presente Relatório, que destaca também
diversas iniciativas no campo institucional, com o aumento das parcerias estratégicas, no campo da
governança, com o aumento do número de conselheiros e de suas reuniões, no apoio a iniciativas
sociais e culturais, bem como consolidando nossos princípios, por meio da educação e informação, com
a reformulação do nosso processo de comunicação e do programa de Educação Financeira.
O exercício de 2014 nos trouxe grandes desafios e exigiu muito de todos nós, conselheiros, diretores,
funcionários e principalmente dos associados. Foi um trabalho árduo, que contou com o trabalho
competente realizado pela Diretoria Executiva, comprometida e eficiente. Que recebeu da nossa equipe
de funcionários todo o suporte técnico, dedicação, comprometimento e atenção.
Portanto, ao encerrar mais um exercício com grandes avanços e significativas conquistas, queremos
agradecer a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que nossa cooperativa alcançasse tão
expressiva posição.
Forte abraço.
Luiz Lesse Moura Santos
Presidente do Conselho de Administração

2. Mensagem da Diretoria Executiva
Desde a fundação da nossa cooperativa em 1982 a Diretoria Executiva concentra esforços para
fortalecer seus pilares de atuação. Em 2014 isto não foi diferente. Nosso principal foco foi executar os
planos e metas previstas no nosso Plano Empresarial, pois buscamos o nosso grande objetivo: a Live
Admissão.
Traçamos metas ousadas, mas atingíveis. Buscamos aprimorar nossos controles internos e os
processos que envolvem nossas atividades, especialmente, aquelas relacionadas ao atendimento dos
nossos associados.
Considerando os principais indicadores, podemos afirmar que nossa cooperativa apresentou um ritmo
de crescimento muito significativo. O número de associados cresceu 25,64%, em relação ao ano
anterior, o Capital Social registrou um incremento de 53,80%, os Depósitos 88,14%, as Operações de
Crédito cresceram 34,59% e o nosso Património Líquido 36,21%. Apesar da boa performance nos
indicadores econômicos o nosso resultado líquido, registrou decréscimo de 68,90%, em relação a 2013,
devido ao aumento de provisionamento de algumas operações pontuais registradas nos dois últimos
meses de 2014.
Vários fatores contribuíram para alcançarmos esse desempenho, destacamos a dedicação e o
profissionalismo dos nossos funcionários, que contribuíram de forma incisiva para atingirmos nossos
objetivos. Mas, a incorporação do Sicoob CredDF, cooperativa dos servidores da Secretaria de Saúde
do GDF e trabalhadores da área de educação do DF, pelo Sicoob Executivo, ocorrida em outubro, foi
decisiva.
Fazer negócios do jeito correto é a missão da Diretoria Executiva. Alcançar os resultados financeiros
que nossos associados desejam é nosso desafio. Temos a convicção de que é preciso buscar superar
nossos limites, ofertando cada vez mais soluções e produtos que satisfaçam e agreguem valor para os
nossos associados.
Novos desafios nos aguardam. A tendência é crescer e buscar novas parcerias estratégicas e
avançarmos com velocidade ainda maior. Obrigado a todos que nos permitiram chegar até aqui. Nosso
progresso é uma conquista de cada um.
Diretoria Executiva

3. Apresentação do Relatório
Apresentamos o Relatório de Gestão Resumido da Administração da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo relativo
ao ano de 2014, de acordo com as exigências da legislação aplicável, do Conselho Monetário Nacional
(CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Estatuto Social do Sicoob Executivo.
Nesta versão sintetizada encontram-se os elementos pertinentes à Cooperativa que foram considerados
de maior interesse informativo para os seus associados e o público em geral. Esta versão, além de
publicada nos termos legais, foi também publicada no site do Sicoob Executivo
www.sicoobexecutivo.com.br. A versão impressa está disponível para os interessados nas dependências
das Unidades de Atendimento da Cooperativa.

4. 2014 EM RESUMO
Unir para crescer
Sem dúvida nenhuma o grande destaque de 2014, foi a incorporação do Sicoob CrediDF, cooperativa
dos servidores da Secretaria de Saúde do GDF e trabalhadores da área de educação do DF, pelo
Sicoob Executivo. A união das duas cooperativas aconteceu no dia 01 de outubro, após aprovação de

seus associados em assembleia geral conjunta. Como resultado dessa união ampliamos nossa área de
atuação para os servidores do GDF e profissionais de educação, tanto vinculado, aumentamos o
número de associados em mais de 1.400 associados, incrementamos nossa carteira de empréstimos
em mais de R$ 5,0 milhões, além de fortalecer o sistema a nível local.
Presença em eventos
O Sicoob Executivo, em outubro de 2014, esteve presente ao Encontro Nacional sobre Administração
de Condomínios - Enacon. O evento foi realizado Brasília. Teve como finalidade colaborar para a
atualização e integração do segmento condominial na pessoa dos síndicos, subsíndicos, conselhos
fiscal e de administração, condôminos, construtores, incorporadores, associações de moradores, órgãos
públicos, fornecedores, dentre outros interessados. Além de proferir palestras sobre os produtos,
serviços e seus benefícios, o Sicoob Executivo instalou um estande no Enacon. Mais uma iniciativa
exitosa que gerou bons negócios para a nossa cooperativa.
Em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do DF - Creci/DF estivemos presentes
nas solenidades de entrega de carteiras, evento que acontece todos os meses, quando os novos
corretores de imóveis são diplomados. Nas solenidades o Sicoob Executivo mostra as vantagens de ser
um associado.
Novas opções em Linhas de Crédito e prazos
O Sicoob Executivo lançou uma linha especial de crédito para as empresas que prestam serviços para
os órgãos dos poderes executivo federal e distrital.
Outra grande vantagem para os associados que passaram a contratar seus empréstimos na linha
consignável em prazo mais dilatado, em 2014 os empréstimos consignados poder ser feito em até 96
meses.
Operações de Crédito tem novo recorde
Em atendimento à principal diretriz desta administração que é atender as demandas de crédito de seus
associados, especialmente as pessoas físicas, mantivemos todas as linhas de crédito ativas, com
recursos próprios da Cooperativa. Isso contribuiu para que nossas operações de crédito apresentassem
novo crescimento em relação aos exercícios anteriores, com incremento de 34,59%, fechando o ano de
2014 com o valor de R$ 41.139 mil. Esse aumento ratifica o integral apoio do Sicoob Executivo a seus
associados, sempre de acordo com as boas práticas financeiras e dentro dos limites autorizados pelos
normativos legais.
Solidez em alta
O grau de solvência ou índice de Basiléia de 35,34%, que é a relação do patrimônio líquido com os
ativos ponderados pelo risco, é bem superior ao índice mínimo de 15%, determinado pelo Conselho
Monetário Nacional, em conformidade com o Comitê da Basiléia, superando, portanto, em 25,34 pontos
percentuais, o que demonstra a solidez do Sicoob Executivo.
Liderança na oferta de Cartões
Em 2014, o Sicoob Executivo continuou fortalecendo suas ações com os cartões SicoobCard Pessoal e
Empresarial, reforçando sua estratégia de oferta de crédito ao associado por meio de cartões, o que lhe
rendeu a manutenção do título da cooperativa com a maior base de cartões (crédito e débito) do
Sistema de Crédito Cooperativo do Distrito Federal.
Esforço premiado
No segmento de seguros, o Sicoob Executivo continuou ampliando sua carteira negócios, alcançando
mais de 25% da base de seus associados, bem como conquistando vários prêmios nas campanhas
promovidas pelas Seguradoras parceiras.

Confiança nas soluções de Internet Banking

Destacou-se também o número de transações efetuadas de forma eletrônica, saindo de 1.377.000, em
2013, para 2.355.000 em 2014, representativo de crescimento de 71%, considerando os canais de auto
atendimento (ATMs), internet banking e mobile banking (celular). Isto mostra a confiança dos
associados nos serviços ofertados pelo Sicoob Executivo.

5. Sobre o Sicoob Executivo
Histórico Institucional
Fundada em 20 de dezembro de 1982, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do
Poder Executivo Federal em Brasília Ltda. foi a primeira cooperativa de crédito constituída no Distrito
Federal. Formada inicialmente somente por servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, abriu seu estatuto para todos os servidores do Poder Executivo Federal em 2003,
quando passou a ser denominada Sicoob Executivo. Com 32 anos de existência, acumulou
experiências e colecionou inovações, participando vivamente da história e da cultura do cooperativismo
de crédito do Distrito Federal e nacional. Em 1º.10.2014, conforme decisão da Assembleia Geral
Extraordinária–AGE Conjunta, incorporou a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do DF Ltda., passando a atender mais de
1.400 associados que foram recebidos pela nossa Cooperativa. Com a incorporação, a denominação da
Cooperativa passou para Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo
Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal
Ltda. – Sicoob Executivo.

Direcionamento Estratégico
Alinhado as recomendações do Sistema e atento às tendências do mercado, o Sicoob Executivo, de
olho no futuro, revisou seu Plano Empresarial com Visão Estratégica – PEVE, definindo novo
posicionamento e mapa estratégico para o período 2014-2016. Elegeu novos objetivos estratégicos e
plano de metas, com foco aos mercados potenciais que a Livre Admissão poderá oferecer.

Visão
A "Visão de futuro" do Sicoob Executivo, atualizada para o período 2014-2016, mantém os
compromissos do Sicoob (Sistema de Crédito Cooperativo do Brasil) o maior sistema de crédito
cooperativo do Brasil:
“Ser reconhecido como a principal instituição financeira propulsora do desenvolvimento
econômico e social dos associados”.

Missão
Os princípios cooperativistas e o desenvolvimento do associado e comunidade em que está
inserido está presente na Missão e nos Valores do Sicoob Executivo.
“Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por meio de cooperativismo, aos
associados e suas comunidades.”

Valores
A base ética de atuação do Sicoob Executivo perante seus públicos interno e externo é
constituída por seis valores corporativos, brevemente detalhados nas páginas a seguir.
Transparência; Comprometimento; Respeito; Ética; Solidariedade; e Responsabilidade.

Objetivo Institucional

“Proporcionar aos associados produtos e serviços financeiros diferenciados e de qualidade,
norteados pelos princípios e valores cooperativistas”.

Posicionamento Estratégico
Encerrar o exercício de 2016 com R$ 100 milhões de ativos.

Mapa Estratégico

Quadro Social
Em 2014, houve incremento de 1.796 associados. Desse total, 1.428 foram oriundos do Sicoob
CrediDF, incorporada em 1º.10.2014, representando crescimento de 25,64%, em relação a 2013,
encerrando o ano com 8.802 associados. Deste total, 8.454, ou seja, 96% são pessoas físicas e 348,
4%, são pessoas jurídicas. Entre os associados pessoas físicas, observamos que 41% são do sexo
masculino e 59% do sexo feminino.
Constatamos ainda que 60% do quadro social tem idade superior a 41 anos, vejamos a estratificação do
quadro social em 30/12/2014:





2,0% tem idade entre 18 a 30 anos;
14,0% tem idade entre 31 a 40 anos;
46,0% tem idade entre 41 a 60 anos; e
14,0% estão acima de 60 anos.

Capital Humano
O Sicoob Executivo encerrou o exercício de 2014 com 51 funcionários, ante os 50 em 2013, composto
por 22 homens e 29 mulheres. A Cooperativa conta ainda com a prestação de serviços de 02
estagiários, 1 menor aprendiz, e de 5 profissionais terceirizados, sendo 2 na área de vigilância, 2 de
serviços gerais, e 1 motoboy. Do total de funcionários, 49% possuem ensino superior completo, 49%

possuem ensino médio completo e 2% cursando o ensino médio. A Cooperativa oferece a seus
funcionários a possibilidade de administrarem a sua trajetória profissional e de planejarem sua carreira,
dispondo de um Plano de Cargos e Salários – PCS, além da avaliação anual de desempenho por meio
do instrumento “Gestão do Desempenho por Competências”, quando há a possibilidade de ascensão na
Tabela do PCS.

6. Governança Corporativa
Aprovada em julho de 2007, pelo Conselho de Administração, a Política de Governança Corporativa do
Sicoob Executivo é exercida pela prática dos procedimentos aplicáveis, relativos à ética e à
transparência na condução dos negócios da entidade, com a finalidade de se evitar conflitos de
interesses no relacionamento entre os componentes da comunidade envolvida, entre eles e
principalmente, os proprietários (associados) e os administradores (Conselho de Administração,
Diretoria Executiva, Conselho de Representantes, Conselho Fiscal). A Governança Corporativa,
adequadamente aplicada, aumenta o valor de mercado e contribui para a sustentabilidade e a
longevidade das instituições.
A política faz remissões ao Estatuto Social, ao regimento interno do Conselho de Administração e
demais órgãos estatutários e comitês, ao Código de Ética e a outros regulamentos internos. O
documento aborda também temas como ambiente regulatório e autoregulatório, direitos dos associados,
transparência, ética, equidade, prestação de contas e responsabilidade cooperativa.
A adoção das melhores práticas de governança corporativa é um processo contínuo e um dos caminhos
para assegurarmos o crescimento sólido e perene da nossa organização.

7. Soluções em Produtos e Serviços Financeiros
Conta Corrente
Os cooperados do Sicoob Executivo, pessoas físicas e jurídicas, em 2014, contaram com soluções
financeiras completas e vantagens exclusivas, como como pagar muito menos por tarifas bancárias e
ter acesso facilitado às nossas linhas de crédito. Além disso, contaram com todas as comodidades
disponibilizadas pelas mais modernas tecnologias de acesso e movimentação (Internet Banking, Mobile
Banking e uma ampla rede caixas eletrônicos espalhados por todo o país).
A Conta Corrente do Sicoob Executivo disponibiliza vários serviços:
Talões de cheques, depósitos, transferências - DOC (Documento de Ordem de Credito) e TED
(Transferência Eletrônica Disponível), debito automático, DDA (Debito Direto Autorizado), pagamento de
contas e saques com e sem cartão, cartões de debito e credito.

Investimentos
Renda Fixa
No Sicoob Executivo o associado dispõe de investimentos seguros e rentáveis, podendo escolher entre
a tradicional caderneta de poupança, para si e seus dependentes, e o Recibo de Depósito Cooperativo
(RDC), além do Sicoob Previ, que é o plano de previdência complementar do sistema Sicoob.
Em 2014, a Cooperativa investiu ainda mais no atendimento diferenciado de seus cooperados, visando
auxilia-los na escolha da alternativa mais adequada a cada perfil de investidor.
Pensar diferente é oferecer aplicações e opções de investimento que multipliquem seu dinheiro para
você levar em conta o que mais importa: seus sonhos.
No Sicoob Executivo, o associado investidor ganha três vezes:

 quando aplica seu dinheiro com a melhor taxa do mercado;
 quando tem o retorno das sobras pela movimentação da sua conta e do volume de aplicação;
 no Programa de Fidelização – Sicoob Mais, em pontos para trocar por produtos das lojas
conveniadas.
Todas as aplicações feitas Sicoob Executivo são garantidas pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC),
caso da Poupança Sicoob, e pelo Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas (FGCOOP), caso das
aplicações em RDC, até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

Sicoob Previ
Em parceria com a Fundação Sicoob de Previdência Privada, o Sicoob Executivo ofereceu aos seus
cooperados, em 2014, diversos benefícios previdenciários com condições exclusivas. Entre as principais
razoes 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:
 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;
 Plano exclusivo: o plano e destinado exclusivamente aos associados, funcionários e dirigentes de
Cooperativas de Credito do Sicoob.
 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
O Consórcio Sicoob, em 2014, destacou-se como uma das melhores opções de investimento segura e
com uma ótima opção de compra da casa ou do carro novo em condições especiais. Com diferentes
planos para orçamentos adequados a cada perfil de cooperado, o Consorcio Sicoob diferencia-se
principalmente, pelo parcelamento do valor do bem sem juros.
Vantagens e benefícios:
 Economia: aquisição de bens em parcelas sem juros e taxas de administração competitivas;
 Facilidade: o cooperado usa o FGTS para dar um lance no consorcio de imóvel, quitar,
amortizar ou pagar parte das prestações do seu consorcio;
 Liberdade: após a contemplação, o cooperado pode escolher o imóvel urbano, novo ou usado,
ou ainda utilizar o credito para realizar a quitação de financiamento de sua titularidade;
 Comodidade: o cooperado acompanha o seu consorcio e usa serviços exclusivos, por meio do
site do Sicoob Consórcios.

Empréstimos
O Sicoob Executivo se preocupa em facilitar ao máximo o acesso ao crédito para seus associados, com
as melhores taxas do mercado. Em 2014, o Sicoob Executivo ofereceu para seus associados variadas
linhas de credito, visando atender as diferentes demandas, com soluções adequadas para pessoas
física e jurídica, desde um simples crédito pessoal, a reforma da casa, compra do carro, até aquisição
de maquinas e equipamentos para o negócio.

Pessoa Física
 Credito pessoal
 Credito pré-aprovado
 Credito consignado






Financiamento – veículos e imóveis
Cheque especial
Conta garantida
Desconto de cheque

Pessoa Jurídica











Capital de giro
Financiamento de veículo, maquinas e equipamentos
Financiamento de produção
Financiamento de terreno
Cheque especial
Credito rotativo
Desconto de cheque e duplicatas
Antecipação de recebíveis imobiliários
Antecipação de recebíveis de cartões
Desconto de duplicatas

Cobrança
O associado pode escolher entre duas soluções de Cobrança todas on-line, o Sistema Cedente e
Sistema SIG. São excelentes ferramentas para dinamizar seu negócio. Mais que um simples programa
que emite boleto bancário nosso Sistema SIG é na verdade um gerenciador de recebíveis que pode ser
acessado de qualquer lugar a qualquer hora, via web, não necessitando de instalação prévia.
Temos ainda a Cobrança Compartilhada, uma modalidade de cobrança que foi desenvolvida para
atender a necessidade de empresas que recebem títulos e tem que repassar integral ou parte do valor
para terceiros, este módulo permite que o cliente configure o sistema de maneira que o boleto quando
pago irá creditar as contas de acordo com a parametrização, realizando os créditos nas contas
correntes definidas.

8. Capital Humano
Funcionários
Como sociedade cooperativa financeira, temos como centro das nossas ações as pessoas. Portanto, o
Sicoob Executivo considera as pessoas o seu mais importante patrimônio e como confirmação do
respeito por elas, investe sistematicamente na manutenção do bom clima organizacional, buscando
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.
Perfil da Equipe
O Sicoob Executivo encerrou o exercício de 2014 com 51 funcionários, ante os 50 em 2013, composto
por 22 homens e 29 mulheres. A Cooperativa conta ainda com a prestação de serviços de 2 estagiários,
1 menor aprendiz, e de 5 profissionais terceirizados, sendo 2 na área de vigilância, 2 de serviços gerais,
e 1 motoboy. Do total de funcionários, 49% possuem ensino superior completo, 49% possuem ensino
médio completo e 2% cursando o ensino médio.
Plano de Cargos e Salários
A Cooperativa oferece a seus funcionários a possibilidade de administrarem a sua trajetória profissional
e de planejarem sua carreira, dispondo de um Plano de Cargos e Salários – PCS, além da avaliação
anual de desempenho por meio do instrumento “Gestão do Desempenho por Competências”, quando
há a possibilidade de ascensão na Tabela do PCS.
Programa de Capacitação CORPORATIVA

O programa de capacitação dos funcionários do Sicoob Executivo conta com o apoio do Sicoob Central
DF (Central das Cooperativas de Crédito do Distrito Federal), que em parceira com o Sescoop/DF
(Serviço Nacional de Aprendizado do Cooperativismo) oferece cursos de reciclagem e treinamento
técnico na modalidade à distância e presencial. Em 2014 o Sicoob Executivo e instituições de apoio
promoveram 27 treinamentos nas modalidades presencial, autoinstrucional ou em serviço, totalizando
1.110 horas. A média de horas de treinamento por funcionário foi de 22,2 horas em 2014.
PLD - Prevenção de Lavagem de Dinheiro
Todos os funcionários do Sicoob Executivo realizam, obrigatoriamente, o curso de 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.
Certificações
O Sicoob Executivo incentiva a obtenção de certificações legais em investimento (CPA 10 e 20). Ao final
de 2014, 10 funcionários possuíam certificações CPA 10 e/ou 20.

Cooperados
Comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que está inserida, o Sicoob Executivo
fomenta a cultura, o esporte e o lazer, apoiando eventos e participando das iniciativas promovidas por
órgãos públicos e entidades de classe e privadas, sempre focando promover a qualidade de vida e o
bem-estar dos seus associados.
Com o objetivo de continuar aumentando o compromisso e a vinculação dos associados e proporcionarlhes uma excelente experiência de serviços, em 2014 o Sicoob Executivo continuou trabalhando em um
modelo comercial que pretende aportar valor com soluções simples e personalizadas, atraindo cada vez
mais a comunidade para o modelo financeiro cooperativo, por entender ser o mais democrático e justo
para todos.

Sociedade
Soluções de acessibilidade
Em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (ICTS), o Sicoob Executivo vem apoiando
ações que visam o desenvolvendo de soluções de acessibilidade que propiciam maior autonomia e
independência aos deficientes visuais, surdos, analfabetos funcionais, idosos, pessoas com deficiências
intelectuais (exemplo: síndrome de DOWN), disléxicos, além daqueles com dificuldade de leitura e
compreensão de textos. Dede outubro foi instalado no site da cooperativa o aplicativo RYBENAR. Com
tecnologia de ponta, completamente nacional, a solução é capaz de traduzir textos do português para
LIBRAS e de converter português escrito para voz falada no Brasil, oferecendo às pessoas com
necessidades especiais a possibilidade do entendimento dos textos na internet.
Em dia com as finanças
Capacitar os associados e comunidades a entender a dinâmica do planejamento das finanças
pessoais e a sua importância no desenvolvimento dos seus ideais é o principal objetivo do
Programa de Educação Financeira do Sicoob Executivo, intitulado EM DIA COM AS FINANÇAS.
Em 2014, o Programa foi totalmente reformulado. Com nova metodologia, novas ferramentas,
destaque para as Oficinas on-line e o atendimento personalizado de consultores. No ano
programa atendeu mais de 90 associados. Outra grande iniciativa do Sicoob Executivo por meio
do Programa EM DIA COM AS FINANÇAS foi o redirecionamento do seu atendimento para as
crianças. Em parceria com a Oficina das Fianças, instituímos a ação Educação Financeira na
Escola. Por meio desta iniciativa, adotamos uma escola na cidade satélite Candangolândia, onde
distribuímos livros sobre o tema para 358 alunos, e kits de como ensinar educação financeira
nas escolas para 8 professores.

9. Desempenho Operacional e Econômico
Em 2014, o Sicoob Executivo manteve a trajetória ascendente que tem registrado nos últimos anos.
Continuou merecendo a confiança dos cooperados, que reconhecem na Cooperativa a melhor opção
para o atendimento das suas necessidades financeiras. Daí a contínua expansão de seu quadro
associativo, considerando inclusive a incorporação com o Sicoob CrediDF. Os indicadores de
desempenho apurados em 31 de dezembro de 2014 e resumidos a seguir confirmam essa vitalidade.
Dentre eles, destaca-se a solidez, medida principalmente pelo aumento do patrimônio líquido. Destacase, também, a capacidade da cooperativa de saldar com folga todos os compromissos financeiros,
explicitada em dois fatores: liquidez e baixa exposição a riscos.
A seguir acompanharemos os principais indicadores de desempenho apurados em 31/12/2014:

Número de Associados
QUADRO SOCIAL
Ano
Associados
1997
2.225
1998
2.359
1999
2.656
2000
2.969
2001
3.071
2002
3.135
2003
3.301
2004
3.433
2005
2.450
2006
2.653
2007
2.743
2008
2.922
2009
3.345
2010
4.368
2011
5.693
2012
6.295
2013
7.006
2014
8.802

%
-0,23%
6,02%
12,59%
11,78%
3,44%
2,08%
5,30%
4,00%
-28,63%
8,29%
3,39%
6,53%
14,48%
30,58%
30,33%
10,57%
11,29%
25,64%
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Em 2014, houve incremento de 1.796 associados. Desse total, 1.428 foram oriundos do Sicoob
CrediDF, incorporada em 1º.10.2014, representando crescimento de 25,64%, em relação a 2013,
encerrando o ano com 8.802 associados.

Capital Social

Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CAPITAL SOCIAL
Evolução em R$
947
1.401
1.884
2.586
3.076
3.678
4.322
4.939
5.705
6.114
6.130
6.516
7.127
8.901
10.000
10.898
11.973
18.415

%
-0,23%
47,94%
34,48%
37,26%
18,95%
19,57%
17,51%
14,28%
15,51%
7,17%
0,26%
6,30%
9,38%
24,89%
12,35%
8,98%
9,87%
53,80%
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O capital social é representado pelas integralizações de todos os cooperados, de acordo com o Estatuto
Social e a Política de Capitalização, ambos aprovados em Assembleia Geral. Por ser de longo prazo, é
a principal fonte de recursos da Cooperativa, e integra o seu patrimônio. Em 2014, registrou crescimento
líquido de R$ 6.442 mil, expressivos 53,80% em relação ao ano anterior. Desse total, aproximadamente
R$ 3.600 mil foi fruto da incorporação com o Sicoob CrediDF, R$ 900 mil relativo à campanha de Cotas
Partes, no segundo semestre de 2014, e R$ 900 mil relativo à remuneração de juros ao capital.

Depósitos

Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

DEPÓSITO
Evolução em R$
1.223
1.599
2.131
2.174
2.285
2.007
1.758
2.736
4.893
5.632
5.469
5.741
6.477
9.447
9.238
27.510
14.759
27.768

%
-0,23%
30,74%
33,27%
2,02%
5,11%
-12,17%
-12,41%
55,63%
78,84%
15,10%
-2,89%
4,97%
12,82%
45,85%
-2,21%
197,80%
-46,35%
88,14%
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Em 2014, os depósitos à vista e a prazo atingiram o montante de R$ 27.768 mil, representando
crescimento de 88,14% em relação a 2013. Esse crescimento bastante significativo demonstra a
robustez do nível de confiança dos cooperados na sua cooperativa de crédito.

Empréstimos

Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

EMPRÉSTIMO
Evolução em R$
1.943
2.220
2.480
3.054
3.958
4.882
6.530
8.430
11.282
12.430
11.835
13.348
15.654
20.553
24.124
26.955
30.567
41.139

%
-0,23%
14,26%
11,71%
23,15%
29,60%
23,35%
33,76%
29,10%
33,83%
10,18%
-4,79%
12,78%
17,28%
31,30%
17,37%
11,73%
13,40%
34,59%
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Em 2014, as operações de crédito da Cooperativa atingiram o valor significativo de R$ 41.139 mil, uma
evolução anual de 34,59%. Parte desse aumento foi oriundo da carteira de crédito da cooperativa
incorporada Sicoob CrediDF, que correspondeu a R$ 5.100 mil aproximadamente, maior parte dessa
carteira consignada em folha. Esse aumento ratifica o integral apoio do Sicoob Executivo a seus
associados, sempre de acordo com as boas práticas financeiras e dentro dos limites autorizados pelos
normativos legais.

Patrimônio Líquido
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ano
Evolução em R$
%
1997
1.185 -0,20%
1998
1.633 37,81%
1999
2.175 33,19%
2000
2.939 35,13%
2001
3.989 35,73%
2002
4.900 22,84%
2003
5.142 4,94%
2004
5.668 10,23%
2005
6.749 19,07%
2006
6.924 2,59%
2007
6.954 0,43%
2008
7.676 10,38%
2009
8.750 13,99%
2010
10.712 22,42%
2011
11.515 5,95%
2012
13.482 17,08%
2013
14.849 10,14%
2014
20.226 36,21%
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O Patrimônio Líquido (PL) representa os recursos próprios da Cooperativa e, portanto, dos cooperados,
disponíveis para atender às suas necessidades de crédito, além do desenvolvimento da Cooperativa.
Por ser constituído principalmente do capital social, das reservas e das sobras é o principal indicador da
solidez do Sicoob Executivo. Apresentou, em 2014, crescimento de R$ 5.377 mil, representativos de
36,21% no período. Parte desse aumento foi oriundo do patrimônio líquido da cooperativa incorporada
Sicoob CrediDF, que correspondeu a R$ 2.700 mil aproximadamente.

Sobras Brutas
Sobras Brutas

SOBRAS Brutas
Ano

Em R$ 1.000,00

%

2005

814

2006

443

-45,58%

2007

285

-35,67%

2008

619

117,19%

2009

1.035

67,21%

2010

680

-34,30%

400
200

1.200

-

2011

46

-93,24%

2012

1.198

2504,35%

2013

1.029

-14,11%

2014

323

-68,61%

1.000
800
600

2010

2011

2012

2013

2014

As sobras brutas, que representam o resultado operacional da Cooperativa, totalizaram R$ 323 mil em
2014. Conforme determinação normativa e estatutária, e deduzido o valor de R$ 15 mil relativo ao
FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social de atos não cooperativos, 40% são
destinados para o Fundo de Reservas (R$ 123 mil). O valor destinado à Reserva Legal visa fortalecer a
estrutura patrimonial, elevar a oferta de recursos para novos empréstimos, a custos mais acessíveis,
preservar o capital social da cooperativa e fortalecer o patrimônio dos nossos associados. No valor das
sobras brutas, está deduzido o valor dos juros ao capital pago em 2014 (remuneração do capital dos
associados), no montante de R$ 906 mil, representativos de remuneração de aproximadamente 60% da
taxa Selic.

Sobras Líquidas
Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

SOBRAS Líquidas
Evolução em R$
145
104
143
181
221
294
519
377
611
332
212
461
514
337
23
593
492
153

%
-0,23%
-28,28%
37,50%
26,57%
22,10%
33,03%
76,53%
-27,36%
62,07%
-45,66%
-36,14%
117,45%
11,50%
-16,15%
-93,18%
2504,35%
-17,03%
-68,90%
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As sobras líquidas de 2014 totalizaram R$ 153 mil, representando um decréscimo de 68,90%,
comparativamente às sobras líquidas de 2013.

10. Demonstrações Contábeis
Balanços Patrimoniais Encerrado em 31 de dezembro
de 2014

Demonstração do Resultado do Semestre e Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2014
Em Reais
2º Semestre de
2014

Descrição

Exercício de
2014

Exercício de
2013

5.219.440,64

9.878.446,91

8.936.074,22

5.219.440,64

9.878.446,91

8.936.074,22

Despesas da Intermediação Financeira

-3.105.078,03

-4.928.458,31

(3.411.297,15)

Operações de Captação no Mercado

-1.805.598,95

-2.857.883,89

(2.013.433,67)

-267.792,84

-513.432,32

(348.000,00)

-1.031.686,24

-1.557.142,10

(1.049.863,48)

2.114.362,61

4.949.988,60

5.524.777,07

-1.984.502,28

-4.540.588,71

(4.421.588,20)

Receitas Prestação de Serviços

285.630,25

483.246,42

327.693,90

Rendas de Outros Serviços - Atos Não Cooperativos

160.345,72

287.421,60

223.332,63

Receitas de Tarifas Bancárias

281.887,11

541.557,74

450.495,28

Resultado Participação Coligadas e Controladas

225.306,02

412.054,81

304.783,53

1.764.280,95

2.592.135,07

1.644.361,01

Despesas de Pessoal

-2.064.238,29

-3.931.783,99

(3.755.050,91)

Outras Despesas Administrativas

-2.043.282,71

-3.803.454,23

(3.381.037,16)

-33.180,62

-58.876,07

(50.714,71)

-561.250,71

-1.062.890,06

(185.451,77)

Resultado Operacional

129.860,33

409.399,89

1.103.188,87

Resultado não Operacional

-59.854,01

-69.597,87

(54.696,82)

70.006,32

339.802,02

1.048.492,05

-974,30

-16.676,31

(18.826,49)

69.032,02

323.125,71

1.029.665,56

0,00

-169.367,12

(537.578,90)

69.032,02

153.758,59

492.086,66

Juros ao Capital Próprio

530.508,85

906.393,82

-

Sobras ou Perdas

599.540,87

1.060.152,41

492.086,66

Receitas da Intermediação Financeira
Operações de Crédito

Operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Resultado Bruto Intermediação Financeira
Outras Receitas/Despesas Operacionais

Outras Receitas Operacionais

Despesas Tributárias
Outras Despesas Operacionais

Resultado Antes Tributação do Lucro e Participações
Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado Antes das Destinações Estatutárias
Participações Estatutárias (FATES/Reserva Legal)
Sobras ou Perdas Líquidas

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Luiz Lesse Moura Santos
Diretor Presidente

Adilson Tadeu De Araujo
Diretor Operacional
Jorge Luiz Moreira
Contador - CRC/DF 7.534

Demonstrativo Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido Exercícios de 2013 a 2014
Em Reais
Especificações

Capital
Realizado

SALDOS EM 01/JAN/2013

10.898.932,02

Aumento / baixa de capital

1.023.009,81

Transferências autorizada – AGO-abril/2013

51.677,38

Reserva
Legal

Reservas
Estatutárias

1.853.317,77

20.000,00

Sobras ou
Perdas
Acumuladas

710.567,50

Total

13.482.817,29
1.023.009,81

23.347,44

(75.024,82)

-

( - ) Por devolução

-

( - ) Por baixa

-

Sobras do Exercício

487.581,11

487.581,11

(393.669,33)

-

(143.909,57)

(143.909,57)
14.849.498,64

Destinações
-Reserva Legal

393.669,33

-FATES
SALDOS EM 31/DEZ/2013

11.973.619,21

2.270.334,54

20.000,00

585.544,89

1.074.687,19

417.016,77

-

(125.022,61)

SALDOS EM 01/JAN/2014

11.973.619,21

2.270.334,54

20.000,00

585.544,89

Aumento/(Baixa) de Capital

1.491.356,91

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO

Transferência Autorizada AGO / 2014

Aumento / Redução por Incorporação

425.315,79

151.458,23

(576.774,02)

-

(8.770,87)

(8.770,87)

874.965,05
3.650.092,87

14.849.498,64
1.491.356,91

Distribuição de Sobras aos Associados
Integralização por Juros Sobre o Capital

1.366.681,35

874.965,05
3.577,26

596,21

(1.191.302,49)

2.462.963,85

Recebimento de Perdas aos Associados

279.911,29

279.911,29

SOBRAS DO EXERCÍCIO

323.125,71

323.125,71

(123.006,88)

-

(46.360,24)

(46.360,24)

Destinações
-Reserva Legal

123.006,88

-FATES
SALDOS EM 31/DEZ/2013
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO

Luiz Lesse Moura Santos
Diretor Presidente

18.415.349,83

2.396.918,68

172.054,44

(757.632,61)

20.226.690,34

6.441.730,62

126.584,14

152.054,44

(1.343.177,50)

5.377.191,70

Adilson Tadeu De Araujo
Diretor Operacional
Jorge Luiz Moreira
Contador - CRC/DF 7.534

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método
Indireto
DESCRIÇÃO

Exercício 2014 Exercício 2013

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de renda e da contribuição social

Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa)
Despesas de depreciação e amortização

339.802,02

1.048.492,05

1.372.366,18

983.367,16

227.278,89

227.685,42

(Lucro)/Prejuízo na equivalência patrimonial

(412.054,81)

(294.181,74)

Resultado Provisão de Crédito

1.557.142,10

1.049.863,48

(6.382.089,75)

(10.381.193,50)

Variações patrimoniais: (afetaram o resultado/receitas e despesas)
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

(1.057,99)

Operações de crédito

(11.207.412,52)

(4.303.189,53)

(1.487.900,77)

(97.455,27)

(42.396,62)

895,34

Depósitos

13.009.003,42

(12.751.414,47)

Obrigações por empréstimos e repasses

(8.197.904,71)

6.566.787,22

Outros créditos
Outros valores e bens

Outras obrigações

1.571.071,40

214.684,45

(25.491,96)

(11.501,24)

(4.669.921,55)

(8.349.334,29)

(3.268.986,68)

(797.465,35)

Aquisição de imobilizado de uso

(252.284,43)

(111.673,90)

Aplicação no Intangível

(108.997,67)

-

(3.630.268,78)

(909.139,25)

Variações patrimoniais:

5.100.426,23

481.725,56

Aumento/(redução) de capital

6.016.414,83

533.402,94

4.173,47

-

(920.162,07)

(51.677,38)

5.100.426,23

481.725,56

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Alienação de investimentos
Aquisição de investimentos

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Reservas de lucros
Sobras ou perdas acumuladas

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa

(3.199.764,10)

(8.776.747,98)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

9.241.813,89

18.018.561,87

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

6.042.049,79

9.241.813,89

Luiz Lesse Moura Santos
Diretor Presidente

Adilson Tadeu De Araujo
Diretor Operacional
Jorge Luiz Moreira
Contador - CRC/DF 7.534

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
de 31 de Dezembro de 2014
Valores Expressos em R$

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília
Ltda. – Sicoob Executivo é uma instituição financeira constituída em 20 de dezembro de 1982 de acordo
com a Lei 5.764/71 e normas do Banco Central do Brasil, filiada à Central das Cooperativas de
Economia e Crédito do Planalto Central Ltda. – Sicoob Planalto Central.
O Sicoob Executivo tem como objetivo principal o desenvolvimento de programas de assistência
financeira e de prestação de serviços aos associados, com a finalidade precípua de oferecer adequado
atendimento as suas necessidades de crédito, podendo para tanto praticar todas as operações ativas,
passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito.
O Sicoob Executivo ampliou sua área de atuação quando da incorporação da Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino no DF –
Sicoob CrediDF, CNPJ 01.667.861/0001-90 conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária conjunta
realizada dia 1º/10/2014, homologada pelo Banco Central do Brasil em 15/1/2015.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 - Apresentação das demonstrações contábeis
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, na Lei que rege o sistema financeiro nacional, na Lei, que rege as sociedades
cooperativas bem como de conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF do Banco Central do Brasil.
As demonstrações contábeis foram analisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração em
27/01/2015 conforme 386ª ata.
2.2 - Atualização a Valor Presente
Os Ativos e Passivos financeiros estão registrados a valor presente, uma vez que os juros futuros estão
em contas redutoras.
2.3 - Descrição das principais práticas contábeis adotadas
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão
definidas a seguir:
2.3.1 - Caixa e equivalentes de caixa (Disponibilidades e relações interfinanceiras)
As disponibilidades e relações interfinanceiras foram avaliadas pelo custo ou valor de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem
dinheiro em caixa, depósitos bancários e centralização financeira de alta liquidez.
2.3.2 - Operações de crédito
As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados estão registradas a valor futuro,
retificadas por conta de rendas a apropriar.

A provisão para perdas com operações de crédito é constituída em montante julgado suficiente pela
administração para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a receber. Leva em consideração
a análise das operações em aberto, as garantias existentes, a capacidade de pagamento e liquidez do
tomador do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação. Contempla todos os
aspectos determinados na Resolução nº 2.682 do Bacen, que determina a classificação das operações
por nível de risco.
2.3.3 - Depósitos em garantia
A cooperativa está questionando a legitimidade de passivos ou ações movidas contra si. Por conta
desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em
questão foram depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo.
2.3.4 - Investimentos
Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.
2.3.5 - Imobilizado
Os móveis, utensílios, equipamentos, sistemas de comunicação, equipamentos de processamento de
dados e outros, estão demonstrados pelo custo de aquisição.
A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais
de acordo com as taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado.
2.3.6 Redução ao valor recuperável de ativos
Os investimentos, o imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se
identificar evidências de perdas não recuperáveis ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil não pode ser recuperável.
2.3.7 - Diferido
O ativo diferido foi constituído pelas benfeitorias realizadas nas propriedades de terceiros, registrados
pelos custos incorridos. Os gastos estão sendo amortizados pelo método linear no período de 05 (cinco)
anos.
2.3.8 - Obrigações por empréstimos e repasses
As obrigações por empréstimos e repasses com encargos financeiros pré-fixados estão registradas a
valor futuro, retificadas por conta de despesas a apropriar.
As obrigações por empréstimos e repasses com encargos financeiros pós-fixados estão registradas pelo
valor atualizado “pro rata temporis”, com base na variação dos respectivos indicadores pactuados.
2.3.9 - Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro foram calculados sobre o resultado apurado
em operações consideradas como atos não-cooperativos. O resultado apurado em operações
realizadas com cooperados é isento de tributação.
2.3.10 - Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos estão apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos.
Os demais passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos.

2.3.11 - Apuração de resultado
As receitas e as despesas foram apropriadas mensalmente, pelo regime de competência do exercício.

NOTA 3 - DESDOBRAMENTOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS
3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Para fins da Demonstração do Fluxo de Caixa, incluem caixa, contas correntes em bancos e relações
interfinanceiras com prazo original inferior ou igual a 90 dias.
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Bancos
Centralização Financeira - Cooperativas
Total

31/12/2014

31/12/2013

1.706.785,37

1.181.571,74

149.213,93

8.456,92

4.186.050,49

8.051.785,23

6.042.049,79

9.241.813,89

As Relações Interfinanceiras referem-se aos recursos financeiros mantidos na centralização financeira
do Sicoob Planalto Central, conforme determinado no regimento interno daquela central, com
remuneração variável de aproximadamente 105% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário.
3.2 - Carteira de Crédito:
Modalidade
Adiantamento a depositantes

31/12/2014

31/12/2013

99.785,42

174.249,31

34.958.450,85

24.623.636,01

Cheque Especial

1.232.056,56

1.209.723,17

Conta Garantida

2.874.064,58

3.729.841,26

697.951,40

445.300,65

1.276.719,81

384.474,33

41.139.028,62

30.567.224,73

Empréstimos

Títulos Descontados
Financiamentos
Total
3.2.1 - Fluxos de vencimentos

A Composição da Carteira de Crédito em 31.12.2014, em relação aos seus vencimentos, está
constituída conforme a seguir:
Vencimentos

31/12/2014

31/12/2013

Vencidos até 60 dias

702.980,34

393.584,67

Vencidos de 61 a 90 dias

114.509,60

105.035,26

Vencidos de 91 a 180 dias

199.168,95

181.025,71

Vencidos de 181 a 360 dias

204.441,78

179.328,39

Vencidos acima de 360 dias

50.760,23

251.235,29

11.842.104,22

5.972.496,33

5.041.089,37

3.939.072,36

22.983.974,13

19.545.446,72

41.139.028,62

30.567.224,73

A vencer até 180 dias
A vencer até 181 a 360 dias
Acima de 360 dias
Total
3.2.2 - Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa

Em conformidade com a Resolução nº 2.682/99, emitida pelo Banco Central do Brasil, a provisão para
crédito de realização duvidosa foi baseada no atraso para devedores com débito total até R$ 50.000,00,
e para os devedores com débito total superior a esta quantia, foi utilizado análise por meio de
questionário de avaliação de risco instituído pelo Manual de Operações de Crédito – MOC. Em
31.12.2014 foi constituída da seguinte maneira:

Nivel de risco

Percentual

31/12/2014
Total Carteira
Provisão

31/12/2013
Total Carteira
Provisão

AA

0,00%

2.447.212,51

-

5.000,00

-

A

0,50%

24.441.152,28

122.205,76

18.779.930,54

93.899,65

B

1,00%

6.763.099,95

67.631,00

7.577.358,64

75.773,59

C

3,00%

3.339.801,67

100.194,05

2.158.692,23

64.760,77

D

10,00%

1.104.788,42

110.478,84

179.249,83

17.924,98

E

30,00%

705.252,01

211.575,60

168.020,11

50.406,03

F

50,00%

463.140,62

231.570,31

456.300,53

228.150,27

G

70,00%

291.495,34

204.046,74

214.444,12

150.110,88

H

100,00%

1.583.085,82

1.583.085,82

1.028.228,73

1.028.228,73

41.139.028,62

2.630.788,56

30.567.224,73

1.709.254,90

Total

A movimentação da conta de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ocorreu conforme
demonstrado abaixo:
Descrição

31/12/2014

31/12/2013

Saldo Inicial

1.709.255,09

1.350.784,96

Transferência para Prejuízo

(635.608,63)

(691.393,35)

Constituições

1.557.142,10

1.049.863,48

2.630.788,56

1.709.255,09

Total

As recuperações de créditos anteriormente baixados para prejuízo somaram no exercício findo em 31
de dezembro de 2014, R$ 586.146,71 (R$ 485.533,73 em 2013) e foram registradas em Contas de
Resultado - Outras Receitas Operacionais.
3.3 - Outros Créditos
O grupo Outros Créditos contempla os seguintes valores:
Descrição

31/12/2014
154.656,84

31/12/2013
114.781,27

Diversos

2.392.407,37

1.109.743,85

Provisão para Outros Créditos

(590.282,85)

(755.644,53)

1.956.781,36

468.880,59

Rendas a Receber

Total

Compõe Rendas a Receber, basicamente, o rateio da centralização financeira (R$ 140.789,89) a ser
recebido do Sicoob Planalto Central em janeiro de 2015.
Em Diversos, os principais registros são: Depósito Judicial Para Interposição de Recursos - Pis (R$
160.765,93) e Cofins (R$ 116.402,80), e Devedores Diversos – País (R$ 2.044.908,13).
A cooperativa impetrou ações judiciais com a finalidade de anular autos de infração emitidos pela
Secretaria da Receita Federal, relativos ao pagamento do PIS – Programa de Integração Social e da
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Para tanto, apresentou garantia de
100% do débito reclamado em forma de depósitos judiciais junto à Caixa Econômica Federal conforme
rege a legislação. Valores corrigidos até 31/12/2014.
Em Devedores Diversos estão registrados basicamente os valores de R$ 590.282,85 referentes a
débitos com credores e pendências a regularizar no total de R$ 1.399.067,84.
Os débitos com credores são originários de desvios de valores efetuados por ex-funcionário da
Cooperativa. Após apuração dos fatos, levantados em auditorias promovidas pela Confederação
Nacional das Cooperativas do Sicoob – Sicoob Confederação e pela Central das Cooperativas de
Crédito do Distrito Federal Ltda. - Sicoob Planalto Central, e com base em orientação da Assessoria
Jurídica do Sicoob Executivo, foram adotadas as providências legais cabíveis e realizados os acertos

necessários por meio do ressarcimento às contas envolvidas. O valor em questão encontra-se
integralmente provisionado.
3.4 - Investimentos
O investimento avaliado ao custo de aquisição.
Descrição

31/12/2014

Cotas de Capital – Sicoob Planalto Central

7.372.436,46

3.777.294,63

166.999,17

99.637,98

7.539.435,63

3.876.932,61

Ações no Bancoob
Total

31/12/2013

O investimento no Sicoob Planalto Central está composto por Cotas de Capital correspondente a 9,95%
do capital da Central. Durante o exercício de 2014 foi efetuado um aporte de R$ 1.332.300,58 de acordo
com a política de capitalização. R$ 1.850.786,44 oriundo da incorporação da Cooperativa Sicoob
CrediDF e R$ 412.054,81 do rateio de sobras do Sicoob Planalto Central.
3.5 - Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear com base
em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado.
31/12/2014
Descrição
Instalações

Custo

Depreciação

31/12/2013
Valor

Taxa

Custo

Depreciação

Valor

49.614,87

(4.525,87)

45.089,00

10% aa.

0

0,00

0

Móveis e
Equipamentos

628.817,72

(376.814,78)

252.002,94

10% aa.

447.514,94

(238.936,27)

208.578,67

Sistema de
Comunicação

89.911,74

(36.115,46)

53.796,28

10% aa.

49.149,08

(25.550,16)

23.598,92

774.297,55

(654.013,89)

120.283,66

10% aa.

673.449,20

(576.153,58)

97.295,62

71.817,00

(16.110,28)

55.706,72

20% aa.

35.501,00

(2.488,15)

33.012,85

1.614.458,88

(1.087.580,28)

526.878,60

1.205.614,22

(843.128,16)

362.486,06

Sistema de Proc. de
Dados
Sistema de
Segurança
Total

3.5.1 - Valor Recuperável de Ativos Imobilizados
Não foram realizados testes de estimação do valor recuperável do Ativo Imobilizado, previsto na
Resolução 3.566/08 do Conselho Monetário Nacional, tendo em vista inexistirem indicativos de perda do
valor dos bens e diante da pouca representatividade no patrimônio da instituição.
3.6 - Diferido
Está demonstrado pelo valor gasto, com as amortizações calculadas pelo método linear com base no
prazo do contrato do aluguel. O Diferido encontra-se distribuído conforme tabela abaixo:

Descrição
Benfeitorias

Custo
619.466,09

31/12/2014
Amortização
Acumulada

Valor
Líquido

(592.126,26) 27.339,83

Custo
619.466,09

31/12/2013
Amortização
Valor Líquido
Acumulada
(470.977,73)

148.488,36

3.7 - Intangível
Está demonstrado pelo valor gasto, com aquisição de licença do Sistema de Informática do Sicoob SISBR, com amortizações calculadas pelo método linear com base no prazo de 10 (dez) anos.

Descrição
Sistema de
Proc. de Dados

Custo

31/12/2014
Amortização
Acumulada

181.153,84

(49.153,84)

31/12/2013
Amortização
Acumulada

Valor
Líquido

Custo

131.286,74

40.000,00

(18.010,93)

Valor
Líquido
21.989,07

3.8 - Depósitos a Vista
O depósito a vista refere-se ao saldo em conta corrente dos cooperados, pessoas físicas e jurídicas:
Descrição

31/12/2014

31/12/2013

Depósito a Vista - PF

4.997.545,93

1.948.795,30

Depósito a Vista - PJ

5.180.309,94

1.794.316,15

10.177.855,87

3.743.111,45

Total
3.9 - Depósitos Sob Aviso e a Prazo

Está demonstrado pelo valor atualizado, com apropriações de rendimentos, pelo método pró-rata, com
base nos prazos, conforme a seguir:
Depósitos sob aviso - Modalidade RDC

31/12/2014

31/12/2013

Depósito de Aviso Prévio – PÓS TR

3.417,74

3.681,33

Depósito de Aviso Prévio – PÓS CDI

6.444,86

6.049,69

Sub Total RDC

9.862,60

9.731,02

Depósitos a prazo - Modalidade RDC

31/12/2014

RDC – com vencimento até 360 dias
RDC – com vencimento após 360 dias
Sub Total RDC
Total Geral da Carteira

31/12/2013

6.966.465,66

4.780.589,78

10.614.100,68

6.225.850,14

17.580.566,34

11.006.439,92

17.590.429,94

11.016.170,94

Os DAP depósitos sob aviso são remunerados em 100% do CDI. Os RDC depósitos a prazo fixo são
remunerados de 100 a 118% do CDI.
Os depósitos estão garantidos, até o limite de R$ 250.000,00 por CPF ou CNPJ, pelo Fundo Garantidor
de Cooperativas (FGcoop) .
3.10 - Obrigações por Empréstimos e Repasses
Obrigações por empréstimos contratadas junto ao Sicoob Planalto Central e Bancoob, no Exercício de
2014:
Descrição

Saldo Devedor
em 31/12/2014

Sicoob Planalto Central

786.570,79

Sicoob Planalto Central
Bancoob Créd. Rotativo
Total

Despesas a
Apropriar

Vencimento

760.910,50

08/05/2015

1.673.281,80

1.673.281,80

25/04/2015

931.364,69

931.364,69

3.391.217,28

(25.660,29)

Valor Liquido
em 31/12/2014

(25.660,29)

3.365.556,99

As obrigações por empréstimos contraídas junto ao Sicoob Planalto Central na linha de crédito
CACCAP a taxa mensal de juros de 100% do CDI.
As obrigações por empréstimos contraídas junto ao Bancoob na linha de Crédito Rotativo a taxa mensal
de 100% do CDI mais 0,22% ao mês.

Obrigações por empréstimos contratadas junto ao Sicoob Planalto Central e Bancoob, no Exercício de
2013:

Sicoob Planalto Central

202.030,61

Despesas a
Apropriar
(119,51)

201.911,10

Vencimento
Final
03/01/2014

Sicoob Planalto Central

89.644,62

(732,44)

88.912,18

12/02/2014

Sicoob Planalto Central

358.410,37

(11.549,18)

346.861,19

18/06/2014

Sicoob Planalto Central

1.251.801,17

(56.095,15)

1.195.706,02

25/09/2014

Sicoob Planalto Central

661.574,93

(38.046,83)

623.528,10

06/11/2014

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

21/04/2014

11.563.461,70

(106.543,11)

11.456.918,59

Descrição

Saldo Devedor

Bancoob – Crédito Rotativo
Total

Valor líquido

3.11 - Outras Obrigações
Descrição

31/12/2014

31/12/2013

Sociais e Estatutárias

966.023,16

747.130,80

Fiscais e Previdenciárias

282.532,30

141.064,18

2.201.435,32

959.319,60

3.449.990,78

1.847.514,58

Diversas
Total
3.11.1 - Obrigações Sociais e Estatutárias

Em Obrigações Sociais e Estatutárias está registrado o Fates com associados, com não associados e
as Contas de Capital a Pagar.
Descrição

31/12/2014

Fates - Resultado de Atos com Associados

31/12/2013

59.239,33

226.614,55

Fates – Resultado Atos com Não Associados

107.123,93

61.904,09

Cotas de Capital a Pagar

799.659,90

452.429,86

966.023,16

740.948,50

Total

O Fates é destinado às atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus
familiares e empregados da cooperativa.
O Fates com associados é constituído com a destinação de 10% das sobras brutas do exercício
conforme determinação estatutária. A classificação desses valores em conta de passivo segue
determinação do plano de contas do Cosif.
O Fates de atos com não associados é constituído do resultado positivo de operações com não
associados.
As Cotas de Capital a Pagar são constituídas pelo valor de devolução de capital dos associados
excluídos ou eliminados, conforme regras estatutárias.
3.11.2 - Fiscais e Previdenciárias
As obrigações fiscais e previdenciárias estão assim distribuídas:

Descrição
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
Impostos e contribuições sobre salários
Outros Impostos a recolher
Total

31/12/2014

31/12/2013

4.148,20

2.443,67

92.408,60

92.477,76

185.975,50

13.029,77

282.532,30

107.951,20

Em Outros Impostos a recolher os principais valores registrados; IRRF sobre aplicações financeiras
(R$ 46.837,60) e IRRF sobre Juros Capital (R$ 135.960,43).
3.11.3 - Diversas
Em Obrigações diversas estão registrados
Descrição
Obrigações por aquisição de bens e direitos
Obrigações por prestação de serviços de pagamento
Provisão para pagamentos a efetuar
Credores diversos – país
Total

31/12/2014

31/12/2013
0,00

1.504,82

63.531,00

44.957,67

314.789,10

242.307,88

1.823.115,22

670.549,23

2.201.435,32

959.319,60

Em Obrigações por prestação de serviços de pagamento estão registrados os salários a pagar
Em provisão para pagamentos a efetuar estão registrados as provisões sobre as despesas de pessoal –
férias (R$ 241.219,92) e outras despesas administrativas (R$ 73.569,18).
Em Credores diversos estão registrados as pendencias a regularizar (R$ 649.608,22), rateio das
despesas da Cooperativa central (R$ 48.604,23) a ser pago em janeiro de 2015, Fundo garantidor de
valores (R$ 779.236,95) e Saldo Credores de Encerramento Conta Corrente (R$ 312.384,80).
3.12 - Patrimônio Líquido
Descrição

31/12/2014

31/12/2013

Capital Social

18.415.349,83

11.973.619,21

Reserva Legal

2.396.918,68

2.270.334,54

172.054,44

20.000,00

(911.391,20)

93.458,23

153.758,59

492.086,66

20.226.690,34

14.849.498,64

Reserva Estatutárias
Sobras/Perdas Acumuladas Exercícios Anteriores e Incorporação

Sobras do Exercício Atual
Total
3.12.1 - Capital Social

O Capital Social está representado por cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, pela participação de
8.802 associados, integralizado conforme política de capitalização da Cooperativa.
3.12.2 - Reserva Legal
A Reserva legal, destinada a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades,
apresenta saldo de R$ 2.396.918,68. Neste exercício de 2014 foram destinados R$ 123.006,88 (R$
475.009,46 em 2013) referentes a 40% das sobras.
3.12.2 - Reserva Estatutária

Em Reserva Estatutária estão registrados Outras Reservas (R$ 58.000,00), Reserva para contingências
(R$ 20.596,21) e Reserva de Expansão (R$ 93.458,21).
3.12.3 - Sobras ou Perdas Acumuladas
Consta no Balanço Patrimonial, para decisão da assembleia geral, sobras no valor de R$ 153.758,59 de
sobras líquidas do exercício de 2014, conforme abaixo:
Descrição

31/12/2014

31/12/2013

Sobras do 1º Semestre

254.093,69

736.657,72

Sobras do 2º Semestre

69.032,02

293.007,84

Sobras Brutas do Exercício

323.125,71

1.029.665,56

Fates Resultado de Atos não Cooperativo

(15.608,52)

(45.492,24)

Fates Resultado de Atos Cooperativo

(30.751,72)

(98.417,33)

(123.006,88)

(393.669,33)

153.758,59

492.086,66

Reserva Legal
Sobras Líquidas do Exercício
Sobras Acumuladas Exercícios Anteriores

93.458,23

Sobras Acumuladas

585.544,89

NOTA 4 – PASSIVOS CONTINGENTES
A Cooperativa figura com ré em processos judiciais, os quais, segundo posicionamento de seus
assessores jurídicos, tiveram a probabilidade de perda classificadas como possível.

O valor total das ações soma R$ 629.682,81 com base na informação por eles apresentada.

NOTA 5 - PARTES RELACIONADAS – PESSOAL CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
O pessoal chave da administração inclui os membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal.
A remuneração paga pelos serviços desses profissionais refere-se honorários da diretoria, as cédulas
de presença dos conselheiros e aos correspondentes encargos sociais que no exercício de 2014,
somaram R$ 466.167,55 (R$ 288.441,02 em 2013), conforme deliberado em assembleia geral ordinária.
Saldo das transações efetuadas com o pessoal chave da administração:
Descrição

31/12/2014

31/12/2013

Ativo

155.034,18

275.802,97

Operações de Crédito

155.034,18

275.802,97

Passivo

617.805,24

642.100,10

Depósitos a Vista e a prazo

617.805,24

642.100,10

Patrimônio Líquido

270.330,58

218.041,70

Capital Social

270.330,58

218.041,70

As operações de Crédito e os Depósitos foram realizados em condições normais de mercado.

NOTA 6 – DADOS CONSOLIDADO DA INCORPORAÇÃO

Conforme informação citada no preâmbulo dessa Nota, apresentamos valores patrimoniais oriundos da
cooperativa incorporada Sicoob Credi-DF em 1º de outubro de 2014

Ativo Circulante

5.196.557,47

Passivo Circulante

Disponibilidades

18.081,35 Depósitos

Relações Interfinanceiras

50.541,40 Relações Interfinanceiras

Operações de Crédito

5.082.471,79 Obrig. Emprést./Repasses

Empréstimos e Tit. Descontados

5.780.489,03 Outras Obrigações

Provisão de Crédito

(698.017,24) Patrimônio Líquido

Outros Créditos
Outros Valores e Bens

39.619,04 Capital Social
5.843,89 Reservas Legal

Permanente

2.056.006,59 Reservas Estatutárias

Investimentos

1.850.786,44 Sobras/Perdas Acumuladas

Imobilizado de Uso
Intangível
Total Ativo

Luiz Lesse Moura Santos
Diretor Presidente

4.789.600,21
502.795,14
3.688.798,38
598.006,69
2.462.963,85
3.650.092,87
3.577,26
596,21
(1.191.302,49)

182.297,92
22.922,23
7.252.564,06 Total do Passivo + PL

Adilson Tadeu De Araujo
Diretor Operacional
Jorge Luiz Moreira
Contador - CRC/DF 7.534

7.252.564,06

11. Relatório dos Auditores Independentes
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
PAR 15/017

Aos Administradores e Conselheiros da
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER
EXECUTIVO FEDERAL EM BRASÍLIA LTDA. – SICOOB EXECUTIVO
Brasília – DF

Examinamos as demonstrações contábeis da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASÍLIA LTDA. –
SICOOB EXECUTIVO, 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 semestre findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis
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 contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante das demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis 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 cooperativa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
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das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER
EXECUTIVO FEDERAL EM BRASÍLIA LTDA. – SICOOB EXECUTIVO em 31 de dezembro
de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Outros Assuntos
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentados
para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes
que emitiram relatório sem modificação datado de 14 de março de 2014.
Brasília, 16 de março de 2015.

MG AUDITORES INDEPENDENTES
CRC/MG – 005455/O-1 “S” DF

GILBERTO GALINKIN

NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO

Contador CRC/MG 35718/O-8

Contador CRC/DF 013421/O-9
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12. Parecer do Conselho Fiscal

13. Gerenciamento de Riscos e de Capital
Considerada pelo Sicoob Executivo como instrumento essencial para a otimização do uso de recursos
e a seleção das melhores oportunidades de negócios, a gestão de riscos tem como objetivo mapear
eventos de natureza interna e externa que possam afetar as estratégias das unidades de negócio e de
suporte, e o cumprimento dos objetivos, com possibilidade de impactos nos resultados, no capital, na
liquidez e na imagem da Cooperativa e do Sistema Sicoob.
O gerenciamento de riscos e de capital do Sicoob Executivo é feito de forma centralizada, conforme
descrito nos relatórios do resumo da descrição das respectivas estruturas de gestão de riscos.

Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital do Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob)
Ano 2014

1.

Risco Operacional

1.1

O gerenciamento do risco operacional da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo objetiva garantir a
aderência às normas vigentes e minimizar o risco operacional, por meio da adoção de boas
práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 3.380/2006.

1.2

Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo
aderiu à estrutura única de gestão do risco operacional do Sicoob, centralizada na Confederação
Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se
evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.

1.3

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

1.4

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

1.5

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

1.6

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

1.7

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

1.8

Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, a Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo
possui estrutura compatível com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos
e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco operacional.

2.

Riscos de Mercado e de Liquidez

2.1

O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez da Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo 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 Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo
aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de liquidez 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.

2.3

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

2.4

Não obstante a centralização do gerenciamento dos riscos de mercado e liquidez, a Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda –
Sicoob Executivo 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 do risco de crédito da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo 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 3.721/2009, a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo
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 do risco de crédito, a Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo
possui estrutura compatível com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos
e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de crédito da
entidade.

4.

Gerenciamento de Capital

4.1

A estrutura de gerenciamento de capital da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo 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 9º da Resolução CMN 3.988/2011, a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em Brasília Ltda – Sicoob Executivo
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.

14. De olho no Futuro
Em 2014, o Sicoob Executivo continuou a adotar as medidas de expansão da Cooperativa prevista no
Plano Empresarial com Visão Estratégica – PEVE.
Valores em R$
1.000,00

2013

% crescimento em relação ao ano
anterior

2014

Depósitos

14.759

27.768

88,14%

Capital Integralizado

11.973

18.415

53,80%

Carteira de Crédito

30.567

41.139

34,59%

1.029

323

-68,61%

Sobras Brutas

Para o ano de 2015, o Plano de Atividades prevê:
Valores em R$
1.000,00

2015

% crescimento em relação ao ano
anterior

Depósitos

54.897

97,70%

Capital Integralizado

22.040

19,69%

Carteira de Crédito

45.482

10,56%

1.477 (*)

357,28%

Sobras Brutas

(*) deduzido o valor projetado correspondente ao pagamento de juros ao capital no montante
aproximado de R$ 1.185 mil.

15. Sistema Sicoob
O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) é composto por entidades cooperativas que
se organizaram para proporcionar uma rede de serviços financeiros, com base na solidariedade e na
intercooperação. Apesar de independentes juridicamente, as cooperativas têm procedimentos
operacionais e mecanismos de supervisão e de controle padronizados, de forma a possibilitar a
excelência no atendimento às necessidades dos associados.
As cooperativas singulares, ou cooperativas de primeiro grau, são instituições financeiras resultantes
da união de pessoas ligadas por um vínculo econômico, são diretamente responsáveis pelo
atendimento aos associados.
Com o intuito de ampliar a capacidade de atendimento e incrementar a qualidade dos serviços
prestados aos associados, as cooperativas singulares do Sicoob se organizaram e constituíram as
cooperativas centrais, ou de segundo grau, como forma de ampliar ainda mais a capacidade de
atendimento. Trata-se de instituições independentes, promotoras da integração regional e nacional das
entidades do Sistema.
A Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação) é uma cooperativa de
terceiro grau e foi criada pelas cooperativas centrais com a finalidade de defender seus interesses,
promovendo a padronização, supervisão e integração operacional, financeira, normativa e tecnológica,
definindo ainda políticas e diretrizes de aplicação sistêmica.
O Sistema possui também um parceiro financeiro, o Banco Cooperativo do Brasil S/A (Bancoob), um
banco comercial privado, sociedade anônima de capital fechado, cujo controle acionário pertence às
cooperativas centrais de crédito do Sicoob.
O Bancoob tem por finalidade prestar serviços e oferecer produtos financeiros às entidades
componentes do Sicoob, para que essas possam atender às necessidades dos associados do Sistema.
O Sicoob é, também, coproprietário da Cabal Brasil, uma empresa processadora e administradora de
cartões, que oferece a infraestrutura de processamento e apoio operacional, e que, além das bandeiras
Cabal Crédito e Débito, administra o Cabal Vale de alimentação e refeição. Em 2012 a Cabal foi
autorizada a operar o Cartão BNDES como bandeira e adquirente.
A administração e gestão dos recursos das cooperativas e demais entidades do Sicoob são realizadas
pelo Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. (Sicoob DTVM), constituída para
gerenciar os ativos financeiros por meio da gestão dos fundos de investimentos do Sicoob.
A Fundação Sicoob de Previdência Privada (Sicoob Previ) é uma entidade fechada de previdência
complementar, criada para atender os empregados e associados do Sicoob. Fundada em 2006, segue
o preceito do cooperativismo de não objetivar lucro, o que possibilita mais benefícios para os
participantes que aderirem aos planos.
A Ponta Administração de Consórcios Ltda., em 2011, foi adquirida pelo Bancoob. Atendendo a uma
antiga reivindicação dos associados, o Consórcio Ponta, ampliou o leque de atuação da instituição, que
passou a administrar, também o Sicoob Consórcios, produto feito para complementar, de forma
diferenciada, o portfólio de produtos das cooperativas do Sistema.

A forte integração entre as entidades do Sicoob, além da oferta de um amplo portfólio de produtos e
serviços, permite a valorização e a proteção permanente do associado, democratizando o Sistema.

Estrutura Institucional

Sicoob em Números
Dados Corporativos
Confederação................................................... 1
Banco Cooperativo........................................... 1
Cooperativas Centrais...................................... 17
Cooperativas Singulares................................... 505
Pontos de Atendimento.................................... 2.276
Associados........................................................ 2,9 milhões
Dirigentes Estatutários e Funcionários............. 31.162

Dados Patrimoniais Combinado
Operações de Crédito
Depósitos Totais
Patrimônio Líquido
Resultado em 2014
Ativos Totais

R$ 31,7 bilhões
R$ 31,0 bilhões
R$ 12,2 bilhões
R$ 2,0 bilhões
R$ 50,0 bilhões

* Fonte: Sicoob Confederação - dezembro/2014

16. Guia de Termos Técnicos
Caro associado, nossa finalidade é informar com a maior transparência possível. Para atingir esse
objetivo é preciso que todos compreendam o significado exato dos termos usados neste relatório e no
dia a dia da cooperativa. Por isso, preparamos esse Guia de Termos Técnicos. Se você tiver dúvidas,
procure o gerente da sua Unidade de Atendimento para tirá-las.

Ativo – São os bens e direitos, com valor comercial ou valor de troca, pertencentes ao Sicoob
Executivo. Exemplos: imóveis, carros, equipamentos, dinheiro aplicado e ações.
Ativo circulante – Parte do ativo que pode ser convertida em dinheiro em um período de até um ano.
Exemplo: aplicações financeiras, títulos e operações de crédito com vencimento em até dois anos.
Ativo permanente – Parte do ativo que representa os investimentos da cooperativa em máquinas,
equipamentos, imóveis, ações e cotas, entre outros.
Auditoria – É a avaliação da situação do Sicoob Executivo, feita por um especialista, que comprova a
veracidade das informações divulgadas e garante segurança aos associados quanto à saúde financeira
da instituição.
Balanço patrimonial – Apresentação resumida das operações realizadas e dos resultados alcançados
pelo Sicoob Executivo durante o ano. Fazem parte desta demonstração os bens, direitos, créditos,
dívidas, compromissos, capital social, reservas e sobras da instituição.
Capital social – É a contribuição, em dinheiro, feita por cada pessoa para se tornar associada ao
Sicoob Executivo. A soma do capital social de todos os cooperados forma o capital social da instituição.
Sem capital social, nenhuma empresa pode existir.
Depósitos a prazo – São as aplicações financeiras dos associados, feitas para render juros. Podem
ser retiradas no dia combinado com o Sicoob Executivo.
Depósitos à vista – Significam o mesmo que conta corrente. É o dinheiro que os associados mantêm
na sua conta e que podem usar a qualquer momento, por meio de cheques, de cartões ou de saques.
Depreciação – É a desvalorização dos bens da cooperativa em função do seu uso. Exemplo: a
desvalorização de um carro ao longo dos anos.
Desconto de título – Crédito concedido pelo Sicoob Executivo aos associados que entregam à
instituição documentos como cheques, duplicatas e promissórias, que servem como garantia do
pagamento.
Diferido – Despesa feita pelo Sicoob Executivo para adquirir bens ou direitos, cujos valores serão
diluídos ao longo do tempo. Exemplo: gastos com a reforma de imóvel alugado para instalar uma nova
unidade de atendimento.
Empréstimos – Operações de crédito feitas aos associados, sem destinação específica.
Financiamentos – Operações de crédito realizadas com um objetivo definido. Exemplo: compra de um
equipamento ou construção de um imóvel.
Operações de crédito – São todos os financiamentos, empréstimos e descontos de títulos feitos pelo
Sicoob aos associados.
Passivo – São as obrigações do Sicoob Executivo. Exemplos: as aplicações e os depósitos dos
associados, os salários e os impostos a pagar.
Patrimônio líquido – É a soma do capital social com as sobras e reservas do Sicoob Executivo.
Rentabilidade – Percentual de ganho obtido em um determinado período. Exemplo: quanto o capital
social valorizou em um ano.
Sobra – É o mesmo que lucro. É a diferença entre o que o Sicoob Executivo apurou nas operações
realizadas e as despesas que teve para funcionar durante o ano.

Reserva – Parte das sobras destinada a cobrir eventuais prejuízos da cooperativa e fortalecer o seu
patrimônio líquido.
Reserva de lucro – Formada por 40% do valor das sobras líquidas do exercício, é destinada a
fortalecer o patrimônio líquido do Sicoob Executivo e a cobrir eventuais prejuízos. O percentual é
previsto no estatuto como reserva legal.

