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MISSÃO G4–56
como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer
soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria
da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

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

VALORES
– Preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio
– respeito à individualidade do associado
– Valorização e desenvolvimento das pessoas
– Preservação da instituição como sistema
– respeito às normas oficiais e internas
– eficácia e transparência na gestão

SELO FSC

O Sicredi está presente em
11 estados e tem 18 mil
colaboradores
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Apresentação
O Sicredi registrou mais um ano
de crescimento em 2014, reflexo da
eficiência da gestão, da consolidação
do cooperativismo de crédito no mercado financeiro e da atuação voltada
ao atendimento das necessidades dos
associados. Somos uma instituição
financeira cooperativa com um portfólio de soluções para pessoas físicas
e empresas para gerar crescimento
coletivo para pessoas e comunidades.
Este relatório procura apresentar os
principais fatos que demonstram o
nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Pelo terceiro ano consecutivo, nossa
prestação de contas segue as diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI), organização responsável pelo
padrão de relato de sustentabilidade
mais adotado por organizações em
todo o mundo. Em 2014, a apuração
dos indicadores passou a usar o padrão G4, a quarta versão da metodologia da GRI, na opção Essencial. Para
facilitar a localização, as respostas
estão identificadas pelo código do
indicador correspondente (ver mais
em Sobre o relatório, pág. 68).

nossos públicos de relacionamento, levantados no processo de materialidade.
Em razão disso, não foram reportados
os indicadores relativos a meio ambiente e cadeia de fornecedores, registrados no relato anterior.
A apresentação dos dados de alguns
indicadores de desempenho está disponível no capítulo Informações complementares, no final do relatório. Os
dados e o processo de apuração foram
submetidos à verificação externa, realizada pela auditoria EY, e à checagem
da GRI. A declaração da GRI atesta
que o conteúdo padrão geral entre os
itens G4-17 e G4-27 foi corretamente
localizado no Índice Remissivo e no
conteúdo do relatório. G4-33
O e-mail comunicação_institucional@
sicredi.com.br está disponível para
receber comentários, críticas, dúvidas
e sugestões. G4-31
Boa leitura.

Seguindo as orientações da GRI, as informações estão organizadas em torno
dos temas apontados como críticos por

Apresentação
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Mensagem da liderança

O futuro
construído hoje
O Sicredi se
dedicou, em 2014,
a ouvir os seus
principais públicos
para identificar
os temas que
consideram
prioritários para
o seu desempenho

G4-1, 2

Para o Sicredi, 2014 foi um ano especial. Face às dificuldades enfrentadas
pelo Brasil no cenário econômico, conseguimos registrar avanços importantes na trajetória de nossas atividades,
tanto do ponto de vista do processo
de desenvolvimento da instituição
como de resultados de desempenho.
Tivemos um período fundamental
para o futuro do cooperativismo de
crédito com o início das atividades do
Fundo Garantidor do Cooperativismo
de Crédito (FGCoop), cuja contribuição ao movimento de crédito cooperativo do país está sendo importante.
A implantação do organismo garante aos depósitos de associados as
mesmas garantias existentes para os
clientes de bancos.
O Banco Central está estudando
formas de seguir aperfeiçoando os
mecanismos de acompanhamento,
como a discussão sobre a empresa de
auditoria cooperativa. Uma minuta
de resolução encontra-se em consulta
pública e contou com a colaboração
do Sicredi em sua elaboração. Essas
medidas são parte das iniciativas
conduzidas pelo Banco Central na
consolidação do cooperativismo de
crédito como ferramenta de estímulo
à economia e alternativa de inclusão
financeira da população.
O órgão federal tem mantido intenso
diálogo com o setor nos últimos anos,
desenvolvendo conhecimento técnico
especializado e auxiliando no crescimento do mercado em bases sustentáveis.
No âmbito internacional, comemoramos o reconhecimento, por parte do
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Conselho Mundial das Cooperativas
de Crédito (Woccu), do desempenho do Sicredi, pelo segundo ano
consecutivo, durante a Conferência
Mundial das Cooperativas de Crédito,
na Austrália. No encontro, o Sicredi
passou a integrar a secretaria-geral
do Comitê Executivo do Woccu, posto de relevância na administração da
organização mundial.
Fechamos o ano com crescimento superior a 24% no resultado financeiro
decorrente de todas as operações de
produtos e serviços. Também superamos as metas e os objetivos propostos para o exercício – do número de
associados ao volume de negócios
das diferentes modalidades –, o que
atesta o caminho certo da estratégia
da instituição. Mantivemos nossa
robustez com sólidos indicadores de
capacidade patrimonial. Ao fim do
ano, o volume de ativos totais era de
R$ 46,1 bilhões, uma expansão de
20,0% em relação a 2013. Podemos
compartilhar, orgulhosamente, com
nossos 2,9 milhões de associados os
resultados das sobras líquidas, que
atingiram R$ 1,1 bilhão, um aumento
de 38,6% sobre 2013.
Em 2014, diversos acontecimentos
internos contribuíram para manter
o Sicredi na rota do crescimento.
Entre eles, destacamos a continuidade do processo de governança das
cooperativas integrantes do Sistema,
com a decorrente segregação das
funções estratégicas e de execução,
conforme exigência legal da Resolução
3.859/2010 do Conselho Monetário
Nacional (CMN). A conclusão está
prevista para 2015.
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De modo a alicerçar e consolidar tais
mudanças, estabelecemos o projeto
Gestão de Talentos, iniciado em 2014,
com a implementação de políticas e
ações que contemplam todo o processo
de gestão, do recrutamento e formação
à sucessão, e envolve o contingente
total de colaboradores do Sicredi.
A sustentabilidade ocupou um importante espaço na agenda estratégica em
2014. O Sicredi se dedicou a ouvir os
seus principais públicos para identificar
os temas que consideram prioritários
para o seu desempenho. A ampla
consulta resultou na construção da sua
matriz de materialidade, a partir da
qual definiremos as atividades e os processos que farão parte da governança
de sustentabilidade. O próximo passo
será o desenvolvimento das ferramentas de mensuração e o desdobramento
dos temas para os projetos e as cooperativas do Sistema, para que possam
ser acompanhados e medidos de forma
consistente, além de demonstrados de
maneira transparente para todos os
públicos de interesse.
Igualmente importante para o futuro do
empreendimento é a atração do jovem
para a proposta do cooperativismo.
Esse foco mostrou-se bem-sucedido em
2014, com o maior índice de crescimento da base de associados na faixa
etária de 18 a 25 anos, percentual que
chegou a 11,5% do total de associados. A presença de jovens nos programas Crescer e Pertencer, bem como sua
participação nas diferentes instâncias
da administração das cooperativas, demonstra que precisamos cada vez mais
integrar e consolidar a atuação desse
público no cotidiano da instituição.

Mensagem da liderança

No segundo semestre, o Conselho
de Administração da SicrediPar
implementou o processo de sucessão
do presidente executivo do Sicredi,
alinhado à nossa Política de Gestão
da Sucessão, desenvolvida a partir
das melhores práticas de mercado.
De acordo com o mais alto órgão
de governança do Sicredi, o atual
mandato do presidente executivo da
instituição, Ademar Schardong, será
concluído nas assembleias do Banco
Cooperativo, da Confederação e da
Fundação, em fevereiro de 2015.
O processo sucessório decorreu de
forma planejada, de acordo com
um modelo de governança claro e
transparente no qual as responsabilidades se encontram compartilhadas
com as centrais e as cooperativas. O
Conselho da SicrediPar, após análises
e avaliações feitas com apoio de uma
consultoria especializada, indicou
para o cargo Edson Georges Nassar,
diretor executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi.
O novo CEO do Banco Cooperativo,
da Confederação e da Fundação
Sicredi vem de uma longa carreira em
instituições financeiras e atua há seis
anos no Sicredi.
A partir das próximas páginas, é
possível ter um panorama abrangente
dos desafios e das conquistas alcançadas durante 2014 na condução das
atividades em benefício de nossos associados. Agradecemos o entusiasmo,
o comprometimento e a dedicação
de todos os colaboradores, diretores
executivos e dirigentes no trabalho de
levar adiante a nossa causa e o nosso
diferencial, que é ser cooperativa.

Manfred Alfonso Dasenbrock
Presidente do Conselho de Administração
da SicrediPar

Ademar Schardong
Presidente executivo do Sicredi

Edson Georges Nassar
Diretor executivo de Produtos e Negócios
do Banco Cooperativo Sicredi
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Perfil

Sobre o Sicredi

As raízes do Sicredi estão no surgimento do cooperativismo de crédito
no Brasil, em 1902, como uma forma
de organização coletiva de pequenos agricultores. Atualmente, é um
sistema composto de 98 cooperativas
de crédito singulares, atuantes em 11
estados, com 2,9 milhões de associados e uma equipe de 18 mil colaboradores. A estrutura conta ainda com
quatro Centrais Regionais – controladoras da Sicredi Participações S.A.
–, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que
controla uma Corretora de Seguros,
uma Administradora de Cartões, uma
Administradora de Consórcios e uma
Administradora de Bens.
Em 2014, considerando informações
das demonstrações financeiras combinadas – Banco Cooperativo, centrais
e cooperativas –, o Sicredi registrou
crescimento de 20,0% de ativos totais
em relação a 2013, alcançando R$
46,1 bilhões. Encerrou o ano com um
resultado para os associados de R$ 1,1
bilhão de sobras líquidas, um aumento
de 38,6% sobre 2013.
O Sicredi mantém uma rede de atendimento formada por 1.237 unidades de
atendimento, 2.133 agentes credenciados e 3.399 caixas eletrônicos próprios
e 16.780 da Rede Banco24Horas,
incluindo estados onde o Sicredi não
está presente. Oferece um portfólio
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G4-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17

completo para empresas e pessoas
físicas, com mais de 300 produtos e
serviços que carregam os valores do
cooperativismo. São soluções pensadas
para gerar crescimento coletivo para
pessoas e comunidades, entre as quais
investimentos, crédito, seguros, previdência, canais, cartões de crédito
e débito e consórcios.

Integração
da Sicredi Rio

R$

46,1 bi

de ativos totais
alcançados pelo Sicredi
em 2014

O processo de integração da Sicredi
Rio ao Sicredi, por meio da filiação
à Central Sicredi PR/SP/RJ, foi concluído em 2014. Com isso, a instituição
expandiu sua presença para o
11.º estado, o que contribuirá para
a continuidade do seu crescimento.
A cooperativa adotou o modelo de
governança, a marca Sicredi e a utilização da mesma plataforma tecnológica do Sistema. A Sicredi Rio é a maior
cooperativa de crédito do Rio de Janeiro,
com mais de 12 mil associados do segmento de saúde, R$ 64,6 milhões em
patrimônio líquido e R$ 426,5 milhões
em ativos totais. G4-13
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Os produtos e serviços
oferecidos pelo Sicredi
são soluções pensadas
para gerar crescimento
coletivo para pessoas e
comunidades

Como funciona 
o Sicredi
G4-34

Associados
São os donos do
negócio e têm
direito a voto
com peso igual
nas decisões
da cooperativa,
independentemente
do volume de
recursos aplicados

Coordenadores
de Núcleo
Representantes
eleitos pelos
associados

Principal elo com
os associados.
São as instâncias
decisórias
primárias
do Sistema

São as
controladoras
da SicrediPar

Centrais Sicredi

Cooperativa de Crédito

Vinculam-se às
cooperativas
filiadas
integralizando
cotas de capital
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Têm o papel de
levar os assuntos
de interesse e
as decisões do
núcleo para
as assembleias
gerais da
cooperativa

98

cooperativas,
em 11 Estados
Têm como
objetivos estimular
a formação
de poupança,
administrar
os recursos
e conceder
empréstimos
aos associados,
além de prestar
serviços próprios
de uma instituição
financeira
convencional,
por meio de suas
unidades de
atendimento
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cooperativas centrais
• Central Sicredi Sul
• Central Sicredi PR/SP/RJ
• Central Sicredi Brasil Central
• Central Sicredi MT/PA/RO
Difundem o cooperativismo
de crédito e coordenam a
atuação das cooperativas
filiadas, apoiando-as nas
atividades de desenvolvimento
e expansão

Relatório anual 2014

sicredi

Auditoria Interna
Avalia e
manifesta-se
sobre questões
de auditoria
interna e externa

Holding que
controla o Banco
Cooperativo Sicredi e
coordena as decisões
estratégicas do
Sistema. Visa propiciar
a participação
direta e formal das
cooperativas de
crédito na gestão
corporativa e dar
maior transparência
à estrutura de
governança

Instrumento de acesso
das cooperativas de
crédito ao mercado
financeiro e
programas especiais
de financiamento.
Administra em
escala os recursos e
desenvolve produtos
corporativos
e políticas de
comunicação
e marketing e de
gestão de pessoas.
É responsável
pela gestão de riscos
das operações do
Sistema. Tem como
parceiros estratégicos
o Rabobank e a IFC

Conselho Fiscal
Monitora o cumprimento
dos deveres legais
e estatutários da
administração

Sicredipar

1. Administradora
de Cartões
 2. Corretora
de Seguros
Sicredi Fundos
Garantidores

Suas reservas são
constituídas por
contribuições
mensais ordinárias
e extraordinárias
das cooperativas
ao fundo,
ressarcimentos
e recuperação
de ativos

PERFIL

Confederação
Sicredi

Centro de
serviços
compartilhados
entre as empresas
e as entidades
que integram
o Sicredi

Fundação
Sicredi

Estruturada como
uma Organização
da Sociedade
Civil de
Interesse Público
(Oscip), tem
como objetivo
promover a
cooperação,
a cidadania, a
sustentabilidade
e a formação dos
associados

Banco
Cooperativo Sicredi

3. Administradora
de Consórcios
4. Administradora
de Bens

Empresas controladas pelo
Banco Cooperativo Sicredi
1. Administração
de cartões de
crédito, de débito
e de serviços
voltados para os
negócios de meios
eletrônicos de
pagamento
2. Instituída para
a corretagem de
seguros de ramos
elementares, de
vida, capitalização
e planos
previdenciários,
entre outros

3. Constituída
para formação,
organização e
administração
de grupos de
consórcios
destinados a
aquisição de
bens e serviços
nos diversos
segmentos
autorizados pelo
Banco Central

4. Constituída
com o objetivo
de administração
e locação de
bens do Centro
Administrativo
Sicredi
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Prêmios e reconhecimentos
Em 2014, o Sicredi manteve sua
presença em relevantes premiações e
reconhecimentos.

Ranking Melhores
e Maiores 2014
Pelo terceiro ano consecutivo, o
Sicredi é a terceira instituição financeira com maior volume de recursos
concedido ao crédito rural, segundo o
ranking Melhores e Maiores 2014, da
revista Exame.
Guia Melhores
Empresas para
Você Trabalhar
O Sicredi foi eleito, pelo quarto ano
consecutivo, uma das Melhores
Empresas para Você Trabalhar, guia
elaborado pela revista Você S/A em
parceria com a Fundação Instituto de
Administração (FIA).

Prêmio Aberje
A campanha de marketing para o lançamento da conta jovem, a Sicredi Touch,
conquistou o Prêmio Aberje na categoria
Comunicação de Marketing. A distinção
concedida pela Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial (Aberje) é um
dos principais reconhecimentos da área
de comunicação corporativa do país.
Destaque na Conferência
Mundial das
Cooperativas de Crédito
Pelo segundo ano consecutivo, o
Sicredi foi destaque na Assembleia
Geral Anual do Conselho Mundial das
Cooperativas de Crédito (Woccu, em
inglês), realizada durante a Conferência
Mundial das Cooperativas de Crédito.
O Sicredi recebeu a distinção por ter
registrado, em 2013, um incremento
de 11% no número de associados,
finalizando o ano com 2,5 milhões.

Líder em recursos para
a agricultura familiar
No Ano Internacional da Agricultura
Familiar, chancelado pela ONU, o
Sicredi foi reconhecido pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como o agente
financeiro que liberou o maior volume
de recursos para a agricultura familiar
na safra 2013/2014 (ver Resultados de
Negócios).
Processo de
materialidade premiado
O projeto de engajamento de públicos na construção da matriz de
materialidade do Sicredi foi o vencedor na categoria Melhor Coopera
como Semente, do prêmio Concred
Verde, promovido pela Confederação
Brasileira das Cooperativas de Crédito
(Confebras). A instituição recebeu
mais dois prêmios, em categorias

Cobertura
Sicredi
no Brasil G4-6

pa

2,9 mi
de associados

rO

tO
mt

98

GO

cooperativas

1.237

MS
sp

Unidades de atendimento

rj

PR
sc
RS
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diferentes: segundo lugar com a
estratégia verde adotada no Centro
Administrativo da instituição, em
Porto Alegre (RS) e terceiro lugar com
as peças teatrais desenvolvidas como
ferramenta de sensibilização para
o valor da cooperação, a educação
financeira e o consumo consciente.
Outras distinções
• Prêmio efinance 2014 – vencedor
da categoria Plataforma de Canais
com o case Plataforma Multicanal
na premiação realizada pela Editora
Executivos Financeiros.
• Valor 1000 – o Banco Cooperativo
Sicredi ocupa a 17.ª posição entre
os cem maiores bancos. Em 2013,
ocupava o 18.º lugar. Também figura na quarta colocação entre os que
mais cresceram em depósitos totais,
entre os 20 maiores em operações

primeiro colocado como instituição
na concessão desse recurso, com
destaque ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

de crédito (14.º), com melhor rentabilidade operacional (17.º), mais
rentáveis sobre o patrimônio (19.º)
e entre os que mais cresceram em
operações de crédito (oitavo).
• Época 360º – segundo colocado
em governança corporativa e 17.°
em maiores por ativo total do
prêmio elaborado pela revista Época
Negócios.
• Top 5 do Banco Central – segundo
colocado na projeção de inflação
medida pelo Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna (IGP-DI), ranking que destaca as cinco
melhores instituições em projeções
econômicas do Brasil.
• Ranking de Programas Agrícolas
do BNDES – segundo colocado
em operações de crédito rural e

• Valor Grandes Grupos – segundo
o ranking do jornal Valor Econômico, o Sicredi ocupa o 112.º
lugar entre os 200 maiores grupos
brasileiros. Na categoria Finanças,
a instituição é a 16.ª entre as 20
maiores, a oitava em rentabilidade patrimonial e a 11.ª maior em
lucro e patrimônio líquido.
• Prêmio TopBlog – pelo segundo
ano, o blog Gente que Coopera Cresce, do Sicredi, recebeu a maior nota
do júri acadêmico e conquistou o
primeiro lugar na categoria Corporativos. A distinção destaca as melhores
plataformas de conteúdo digital.

Central Sicredi MT/PA/RO
MT, PA e RO

Central Sicredi PR/SP/RJ
PR, SP e RJ

11 cooperativas
331 mil associados

35 cooperativas
774 mil associados

148

445

Central Sicredi Brasil Central
MS, TO e GO

Central Sicredi Sul
RS e SC

9 cooperativas
156 mil associados

43 cooperativas
1,6 milhÃO DE associados

62

582

unidades de
atendimento

unidades de
atendimento

PERFIL

unidades de
atendimento

unidades de
atendimento
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Cenário
Um ano desafiador se apresenta para a
economia brasileira em 2015, acentuado pela tendência de maior aversão ao
risco percebido no plano interno e externo. A queda do preço do petróleo em
2014, o baixo crescimento da Europa
e a desaceleração na China promoveram ajustes na economia internacional,
sobrepondo-se à recuperação dos EUA.
Em 2014, no plano interno, predominou um sentimento de falta de confiança com a economia que acabou
resultando em uma expansão do PIB
muito abaixo do potencial de crescimento do país. O principal desafio
para este ano reside na necessidade
de realização de êxitos na área fiscal
(contas públicas) e monetária (juros)
para que as perspectivas melhorem.
O prolongado período de incentivo
exagerado ao consumo provocou o
aumento do endividamento das famílias, e a alta dos juros já ocorrida não

O Banco
Central e o
aprimoramento
do setor
O Banco Central mantém um ambiente de proximidade com o setor de
cooperativismo de crédito, resultando
no constante aperfeiçoamento da regulamentação setorial, como ocorreu
com a edição da Lei Complementar
130/2009. A autoridade financeira,
em depoimento para esta publicação,
apontou alguns dos aspectos do setor
e os esforços que vêm sendo desenvolvidos para aprimorá-lo.
Desenvolvimento regional – as
cooperativas de crédito constituem
um importante impulsionador do

12

sanciona mais a continuidade desse
modelo para os próximos anos. Mais
ainda, ele gerou uma piora continuada nas contas públicas e nas contas
externas, sem o efeito positivo em
termos de crescimento. As eleições
e as dúvidas sobre o modelo econômico pós-eleitoral foram motivos
suficientemente relevantes para
maior preocupação dos empresários,
que retiveram investimentos, e para
o consumidor, que, nesse cenário,
passou a preocupar-se em relação ao
seu emprego no futuro.
O ano de 2015 será de ajuste para
o setor público e de cautela para o
setor privado. A economia não deve
apresentar bom desempenho, porém
com possibilidade de criar as bases
para melhorar o cenário de
2016 em diante.
Com a baixa taxa de crescimento prevista para 2015, o desemprego tende

desenvolvimento regional, na medida
em que os recursos financeiros gerados
pelo esforço de poupança em sua área
de atuação nela permanecem na forma
de empréstimos, poder de compra e
investimentos, estimulando a geração
de renda e o crescimento sustentável.

aos sócios é medido, predominantemente, pela qualidade e pelos preços
dos serviços prestados, as cooperativas
fomentam a competição no sistema financeiro e na sua eficácia, contribuindo para reduzir o spread e as tarifas
bancárias nas regiões em que atuam.

Inclusão financeira – as cooperativas
contribuem de forma fundamental
para a inclusão financeira, ao levar o
crédito e outros serviços financeiros
para camadas sociais e regiões não
adequadamente alcançadas pelo sistema financeiro convencional, seja por
meio de linhas de crédito próprias, seja
como agentes financeiros de grandes
bancos e de instituições financeiras de
desenvolvimento.

Segurança sistêmica – com a criação
do Fundo Garantidor de Crédito
Cooperativo (FGCoop), os associados
contam com garantia de depósitos
idêntica a dos depositantes do sistema
bancário. Em termos de capacidade
de vigilância e controle da gestão das
cooperativas, os associados possuem
posição ainda mais favorecida. Na
condição de cotistas e proprietários,
participam da gestão e podem exigir
dos administradores a prestação de
informações adequadas sobre os resultados e a transparência nas decisões.

Competitividade – como sociedades
que não visam ao lucro e cujo retorno
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a subir, em um movimento que não se
via desde 2009. A desvalorização cambial e as tarifas públicas devem manter
a inflação em patamar elevado. Nesse
cenário, o crédito deve crescer em
ritmo mais moderado e as instituições
financeiras seguirão evitando uma piora na qualidade da carteira de crédito.
Esse cenário, de maior cautela das
instituições financeiras, apresenta
oportunidade de crescimento para as
cooperativas de crédito, desde que
observado o aumento dos riscos na
concessão de crédito. Também tende
a beneficiá-las a continuidade do
crescimento, mesmo que moderado,
de setores como serviços e agronegócio, de peso relevante na região de
atuação do Sicredi.
Cenário setorial
No Brasil, as cooperativas de crédito
seguem demonstrando maturidade
no atendimento às demandas dos

associados, especialmente em regiões
com carência de atenção por parte dos
bancos. A governança cooperativa, com
o estímulo do Banco Central para o seu
desenvolvimento e o debate integrado
dos atores do setor e das autoridades
regulamentadoras, tem demonstrado
resultados claros para a solidez e o
crescimento do segmento.
Constituído no final de 2013, o Fundo
Garantidor do Cooperativismo de
Crédito (FGCoop) tornou-se referência para os países da América Latina,
estando completamente inserido no
debate estratégico. Outras medidas importantes para o setor dizem
respeito: ao reconhecimento das
estruturas sistêmicas na apuração de
capital, ponderando as operações
intragrupos em medida semelhante à
que é aplicada aos bancos; à emissão
de letras financeiras subordinadas,
possibilitadas por normativos editados
pelo Conselho Monetário Nacional e

pelo Bacen; ao início dos debates para
a nova regulamentação estrutural para
o segmento; e ao fortalecimento das
atividades de auditoria nas cooperativas.
O amadurecimento do segmento,
acarretado por incentivos das autoridades regulamentadoras e investimentos
feitos na otimização de suas estruturas
e produtos, possui inegável vínculo com
o seu atual cenário de desenvolvimento. O setor encontrou o caminho para
superar o gargalo dos custos envolvidos
nas operações e no desenvolvimento de
produtos que inibiam sua expansão.
Em 2015, o setor viverá um ano de
consolidação e de adaptação ao novo
cenário que decorrerá do ambiente de
regulamentação. O crescimento deve
manter os índices apresentados nos
últimos anos, com tendência de otimização das estruturas centralizadoras e
redução do número de cooperativas,
pela fusão de entidades.

Pequenas e micro-empresas – as
cooperativas de crédito apresentam
condições privilegiadas para minimizar
ou até mesmo eliminar o peso dos
fatores que fazem o crédito para as
PMEs ser mais escasso e apresentar
custos mais elevados.
Melhorias necessárias – ainda há
necessidade de aprimoramento das estruturas de governança, especialmente
quanto à participação do associado
e à cultura de controle. Observa-se
uma necessidade de maior evolução
dos mecanismos de relacionamento e integração entre sistemas, que
ainda atuam de forma fragmentada
e perdem, desse modo, importantes
oportunidades para intercâmbio de
informações e recursos, compartilhamento de estruturas, relacionamento
financeiro e ganhos de escala.

PERFIL

Inclusão financeira,
segurança sistêmica e
competitividade são
diferenciais do sistema de
cooperativismo de crédito
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Materialidade

Identificação dos
temas materiais
do Sicredi
G4-18, 19, 20, 21

Para identificar as questões críticas
para o desempenho geral de suas
operações, o Sicredi completou, em
2014, o processo de materialidade,
precedido um ano antes por uma
ampla discussão interna entre os
subcomitês de Sustentabilidade e
principais lideranças. Com essa finalidade, a instituição procurou conhecer
as percepções e demandas de seus
públicos de relacionamento.
A metodologia da materialidade
tem um importante papel de
apoio à gestão, entre os quais
orientar a prestação de contas da
instituição. Com o conhecimento
conquistado nessa avaliação, o Sicredi passa a contar com uma visão
clara para definir as atividades e os
processos para lidar com pontos
considerados críticos e potencializar
seus principais impactos sociais e
econômicos positivos.
Para definir os temas materiais,
foram realizadas entrevistas com
a alta administração, incluindo o
presidente executivo, o presidente
do Conselho de Administração da
SicrediPar, diretores e gestores.

Entre os públicos de relacionamento, foram entrevistados coordenadores de núcleo, associados,
colaboradores, parceiros e represen-
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tante do Banco Central, como órgão
regulador. G4-24
A seleção final apontou seis temas
que dizem respeito à longevidade da
instituição e estão relacionados ao
planejamento estratégico.
Definição dos temas
A construção da matriz de materialidade contou com o apoio de uma consultoria externa para mapear a visão
interna e externa sobre a instituição e o
alcance de seus impactos. O estudo se
desenvolveu em três fases:

Com a
identificação
das questões
críticas para o
desempenho de
suas operações,
o Sicredi atende
à versão G4 das
diretrizes para
relato da GRI

• identificação dos temas com pesquisa de documentos e entrevistas com
públicos de interesse;
• avaliação dos tópicos de acordo
com as expectativas dos públicos
e as prioridades da instituição;
• validação da alta gestão sobre os
temas materiais selecionados, mostrando aspectos positivos e negativos do desempenho da instituição
em sustentabilidade.
No processo de identificação dos
temas, a metodologia utilizada atuou
em três frentes: mapeamento de
tendências, benchmark e entrevistas.
O roteiro das entrevistas contemplou
questões sobre contexto de mercado,
modelo cooperativo, contribuição para

o desenvolvimento sustentável e espaço para o entrevistado abordar outras
questões de seu interesse.
Após a consolidação das informações, o uso de um filtro eliminatório
e classificatório gerou a definição
da matriz de materialidade. Nela,
estão registrados os 20 processos
mapeados pelos stakeholders. Estão
classificados em três categorias:
questões prioritárias, importantes e
questões de médio/baixo impacto no
curto prazo.
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A metodologia da
materialidade representa
um importante papel
de apoio à gestão e na
prestação de contas
do Sicredi

Produto
Matriz de materialidade

G4-27

1

6
3
2

4
15

5

16

8
13
14

Visão externa

11
17

20

10

9

7

18

19

12

Visão interna

Questões prioritárias
1 Satisfação e confiança do
associado
2 Modelo de gestão
3a
 linhamento dos
colaboradores
à cultura cooperativa
4 Desenvolvimento local
5 Tecnologia para
relacionamento
com o associado

Questões importantes
6 Transparência e engajamento
7 Tecnologia operacional
8 Difusão do cooperativismo
9 Educação financeira
10 Critérios socioambientais
na concessão de crédito*
11 Solidez financeira
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Questões pouco
relevantes
12 Urbanização
13 Mudanças climáticas
14 Bancarização
15 Tecnologia para segurança
dos dados
16 produtos socioambientais
17 público jovem
18 Regulação
19 Risco de liquidez
20 Público feminino

*Por decisão do Comitê de Sustentabilidade e
alinhado às exigências legais do Banco Central com
a Resolução 4.327, o tema Critérios socioambientais
na concessão de crédito foi incluído nos seis temas
materiais prioritários

A análise dos 20 assuntos teve como
referência os quatro eixos do planejamento estratégico: modelo de relacionamento; eficiência; ciclo de crédito;
liquidez e capital. Dentro desse escopo,
o Comitê de Sustentabilidade selecionou seis temas materiais que serão
tratados com prioridade e reforçados
com ações no curto prazo. G4-27
Os temas são listados a seguir, juntamente com os indicadores GRI aos
quais estão relacionados e à página
para mais informações.
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Temas materiais
Satisfação e confiança
do associado
Traduz a relação de lealdade e confiança que os associados têm com
o Sicredi, e isso é essencial para as
cooperativas e o Sistema continuarem
fortalecidos no longo prazo (capítulo
Associados, pág. 18). G4-HR3, PR5, PR7,

G4-27

Desenvolvimento local
Trata da percepção dos benefícios que
as cooperativas trazem a sua região
de atuação e da construção de um
processo para quantificá-los (capítulo
Comunidades, pág. 30, e Informações
complementares, pág. 60). G4-SO1, EC6,
EC8, EC9, FS13, FS14, FS16

PR8, SO3

Modelo de gestão
Envolve as particularidades do Sicredi
enquanto uma instituição financeira
cooperativa, e não um banco (capítulo
Governança corporativa, pág. 51).
G4-34, EC1, FS15

Alinhamento
dos colaboradores à
cultura cooperativa
Expressa o engajamento e desenvolvimento dos colaboradores nos valores
do cooperativismo e a estruturação de
processos de sucessão e formação de líderes capazes de fomentar o crescimento do Sistema, preservando e difundindo
os valores do cooperativismo (capítulo
Colaboradores, pág. 24, e Informações
complementares, pág.60). G4-SO4, SO5, LA1,

Tecnologia para
o relacionamento
com o associado
Representa a importância em investir
em inovação tecnológica para ampliar a
conveniência e o acesso dos associados
aos produtos e serviços do Sicredi (capítulo Associados, pág. 18). G4-PR5

O processo de
materialidade
possibilitou ao
Sicredi conhecer
as percepções
e demandas de
seus públicos e
construir uma
ferramenta
de gestão

Critérios
socioambientais para
a concessão de crédito
Diz respeito ao papel da instituição
como indutora de mitigação de riscos
não financeiros por meio da inserção
de critérios socioambientais no processo de concessão de crédito (capítulo
Desempenho de negócios, pág. 34).
G4-FS1, FS2, FS3, FS4, FS7, FS8

LA2, LA4, LA9, LA10, LA12, LA13

Materialidade
MATERIALIDADE
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Desempenho
A implantação de um programa de
sustentabilidade de longo prazo se
consolida com a identificação dos assuntos
que passam a orientar as ações do Sicredi.
Nas próximas páginas, os principais fatos
e iniciativas relacionados a associados,
colaboradores, comunidade, desempenho
econômico-financeiro e governança
corporativa são relatados pelo aspecto
dos temas materiais apontados como
relevantes pelos stakeholders consultados.

Desempenho

Associados

Sendo uma sociedade de pessoas, a
gestão eficaz de uma cooperativa está
vinculada a um processo estruturado
de participação dos associados. No
Sicredi, o associado é o dono do negócio, e o voto de cada um tem peso
igual nas decisões da cooperativa, independentemente do volume de recursos
aplicados. Faz parte dos princípios do
cooperativismo manter a proximidade
com eles por meio do diálogo e da
transparência, assim como oferecer
uma experiência de relacionamento
na qual o benefício de uma ampla linha de produtos e serviços se completa
com a capacidade de apoiar os associados a identificar as melhores escolhas
para os seus objetivos. G4-25, 26
A instituição dedica uma ampla
estrutura para formar e engajar os
associados nos conceitos do cooperativismo. No programa Crescer, o ciclo
tem início com a ação de boas–vindas, reunião promovida com os novos
associados na qual são discutidos os
princípios e valores do cooperativismo, além de apresentar o modo de
operação e os produtos e serviços.
Em 2014, o programa passou por
atualização da metodologia e dos
materiais didáticos; em 2015, terá
um espaço exclusivo na internet.
O Programa de educação cooperativa
Crescer foi responsável pela formação
de cerca de 25 mil associados
em 2014. G4-26, EC8

20

Tema material
Satisfação e confiança
do associado
O associado é o dono do empreendimento e a razão de ser do sistema
cooperativo. O Sicredi construiu uma
cultura interna capaz de se voltar inteiramente para entender e atender às
expectativas desse público, apoiada em
uma relação de lealdade e confiança.
Esse direcionamento prioriza aperfeiçoar as competências do Sicredi enquanto
uma instituição financeira cooperativa e
fortalecer o relacionamento com o associado por meio de um atendimento
próximo e de um portfólio de produtos
e serviços capaz de ser adaptado ao
momento de cada associado.
G4-HR3, PR7, PR8, SO3

Tecnologia para
o relacionamento
com o associado
Atento à evolução do mercado, o
Sicredi investe em tecnologia como
forma de intensificar o contato e a
comodidade das cooperativas com
seus associados e garantir a eficiência
e a segurança dos serviços prestados
pelo Sistema. A adequação tecnológica procura antecipar e acolher as
demandas dos associados segundo o
momento de vida de cada um. G4-PR5
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Uma ampla linha de
produtos e serviços
permite aos associados
fazer as melhores
escolhas para os seus
objetivos

Em 2014, o número de associados
atingiu 2,9 milhões. No período, o
processo de gestão participativa,
estruturado no programa Pertencer,
concretizou-se na realização de 1.354
reuniões de núcleo, reunindo um total
de 260.851 pessoas, o equivalente a
10,38% (considerando uma base de
2.513.263 – número de associados
quando ocorreram as reuniões de núcleo) do quadro social do Sicredi (ver
Dinâmica da participação nas cooperativas de crédito, página 56). Organizados em núcleos ligados às unidades de
atendimento, eles exerceram o direito
e o dever de planejar, de acompanhar
e de decidir os rumos da cooperativa
nas reuniões e assembleias. G4-26, 37, EC8
Participação nos
resultados
A distribuição de sobras tem como
propósito dividir entre os associados a
sobra gerada pela cooperativa da qual
fazem parte. A divisão desse resultado
entre os associados é proporcional à
movimentação de produtos e serviços
de cada um. Há deliberação em assembleia sobre o direcionamento que será
dado aos recursos. As sobras podem,
conforme estratégias da cooperativa e
decisão da assembleia, ser direcionadas
para quem contratou crédito e investimentos e pagou tarifas, por exemplo.
Em 2014, o valor de sobras distribuídas
relativas ao exercício 2013 pelas cooperativas foi de
R$ 220,2 milhões. Nesse mesmo ano,
foi gerado R$ 1,1 bi em sobras líquidas
do exercício 2014. O valor de sobras
distribuídas relativas a 2014 deve ser
realizado pelas cooperativas até o fim
de junho de 2015. G4-FS7
Percepção de satisfação
O Sicredi acompanha permanentemente o grau de satisfação dos associados com os serviços e o atendimento, assim como a percepção quanto a
produtos e a canais de atendimento
por meio da Pesquisa NPS. A pesquisa
é realizada em horários regulamentados. Em média, são ouvidos em torno
de 8 mil associados do segmento
pessoa física, por mês.
A metodologia utilizada, Net Promoter
Score (NPS), propõe aos entrevistados
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a pergunta: “Você recomendaria o
Sicredi a um amigo ou familiar?” Em
2014, foram ouvidos 103.700 associados, e cerca de 66,8% respondeu
que recomendariam os produtos e
serviços. Esse resultado indica um
índice geral de 60,2%. Se comparado
aos bancos de varejo, o NPS do Sicredi
é cerca de seis vezes maior do que o
melhor colocado, segundo pesquisa
da Bain&Company realizada em 2011,
e pode ser considerado igual ou maior
ao NPS dos bancos de alta renda.
Uma nova ferramenta de gestão de
relacionamento com o associado
foi adotada em 2014. Trata-se do
Customer Relationship Manager
(CRM), uma plataforma que organiza
e sistematiza as informações sobre
os associados, permitindo que as
unidades de atendimentos possam se
antecipar e oferecer soluções de acordo com a necessidade de cada perfil,
além de otimizar o tempo médio de
atendimento. G4-PR5
Relacionamento
de Negócios
O modelo de relacionamento de
negócios do Sicredi tem, por princípio,
foco em entender as necessidades dos
associados e ofertar soluções adequadas. O objetivo é tornar-se a principal
instituição financeira dos associados.

Educação financeira
Dentro das ações de educação financeira conduzidas pelo Sicredi, foi lançado
em 2014 o hotsite Poupar para Chegar
Lá. A ferramenta eletrônica tem o intuito de fomentar, entre jovens e adultos,
o hábito de poupar. Um aplicativo
disponível no site simula como alcançar
determinado valor para realizar um
objetivo mediante uma poupança
mensal. Como resultado, o associado
pode visualizar a data em que atingirá
o objetivo escolhido. O aplicativo pode
ser compartilhado em redes sociais. Na
plataforma digital criada para a conta
jovem Sicredi Touch, a página Soluções
procura auxiliar os jovens a entender
a importância de utilizar o dinheiro,
o crédito e os recursos do planeta de
forma consciente e responsável. G4-FS16

103 mil

associados foram ouvidos
na Pesquisa NPS em 2014

Ao longo de 2014, o tema da principalidade foi amplamente trabalhado
em meio às centrais e cooperativas.
Quanto melhor o colaborador compreender as necessidades financeiras
do associado, mais adequada será
a oferta de soluções de acordo com
o perfil. Com isso, o associado fica
mais fidelizado e indica sua cooperativa para outras pessoas, atingindo a
sustentabilidade do empreendimento
cooperativo, do qual ele é dono.

Segmentação dos associados
68%

PF Urbano

22%

PF Agro

10%

PJ

Do total de associados do Sicredi, 11% são jovens de 18 a 25 anos e 38% são mulheres
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Investimentos de R$ 100
milhões em tecnologia da
informação visam aprimorar
o uso dos produtos e
serviços pelos associados

Tecnologia
faz a diferença
Durante 2014, foram investidos cerca
de R$ 100 milhões em tecnologia
da informação, destinados principalmente à continuidade do plano
de automação e centralização de
processos, que contribui para dar
maior comodidade e velocidade para
o associado no uso dos produtos e
serviços do Sicredi.
Responsabilidade por
produtos e serviços
O Sicredi pauta sua atuação por
um conjunto de normas, políticas
e regulamentos: Política de Crédito; Política de Sustentabilidade;
e Código de Conduta Sicredi. E,
futuramente, pela Norma Interna de
Risco Socioambiental Direcionado ao
Crédito, que se encontra em fase de
implantação. G4-FS15 Esses normativos
passam por apreciação e aprovação
de toda a estrutura de governança
corporativa do Sicredi.
A íntegra da Política de Sustentabilidade pode ser consultada no site
do Sicredi (www.sicredi.com.br).
Os documentos sobre a Política de
Crédito e o Código de Conduta, por
questões estratégicas, estão disponíveis na rede interna, para acesso
apenas dos colaboradores.

Desempenho

No relacionamento com os associados
e nos materiais de divulgação, o Sicredi procura manter uma comunicação
clara e precisa para evitar erro ou
equívoco. Todos os informes seguem
com rigor a legislação e as normativas dos órgãos reguladores do setor
financeiro, como Conselho Monetário
Nacional/Banco Central, Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e orientações das entidades setoriais. Os materiais mantêm a conformidade com as
informações consideradas obrigatórias
por esses órgãos.

A comunicação
clara e precisa
com o associado
segue com rigor
a legislação e
as normativas
dos órgãos
reguladores do
setor financeiro

Nos materiais publicitários e nos
contratos e textos legais, a instituição acompanha as regras do Código
Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária (Conar), o Código de
Defesa do Consumidor e as exigências
do Procon. O Código de Conduta e a
Política de Segurança da Informação
preveem a proteção de informações
confidenciais e reconhecem a obrigação de manter tais informações seguras e em sigilo. Não há casos de não
conformidade com regulamentos que
resultaram em multa, penalidade ou
advertência. Nos canais de Segurança
da Informação não foram reportados
casos de não conformidade com regulamentações e códigos referentes à
privacidade e/ou à perda de dados.
G4-HR3, PR7, PR8

23

Desempenho

Colaboradores

Os colaboradores têm um papel
fundamental no fortalecimento e
na multiplicação do cooperativismo.
Exercendo também a condição de
associados, participam da geração
de crescimento coletivo. O Sicredi
adota diversas ações para valorizá-los e investe na manutenção de um
ambiente de trabalho de estímulo à
cooperação, de reconhecimento e de
crescimento profissional.
Desde 2011, a instituição vem implementando um projeto abrangente
de aperfeiçoamento de gestão de
pessoas. Trata-se de uma das mais significativas atribuições do planejamento estratégico e conta com o envolvimento das cooperativas na definição
de processos e políticas.
O detalhamento dos dados apresentados neste capítulo pode ser consultado em Informações complementares,
a partir da página 60.
Perfil da equipe
Em 2014, o Sicredi contou com
18.192 colaboradores, representando
um crescimento de 7,1% sobre 2013.
Do total de colaboradores, 58% são
mulheres (10.535). Na estrutura de
governança (que inclui presidentes, diretores, superintendentes e
conselheiros), 93,48% são do sexo
masculino; na gerência, 43,82%, do
sexo feminino. G4-10
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Tema material

Alinhamento dos
colaboradores à
cultura cooperativa
Há dois aspectos centrais para a
solidez e a coesão interna do Sicredi:
o engajamento e desenvolvimento dos
colaboradores nos valores do cooperativismo e a estruturação de processos
de sucessão e formação de líderes
capazes de fomentar o crescimento do
Sistema, preservando e difundindo os
valores do cooperativismo.
G4-SO4, SO5, LA1, LA2, LA4, LA9, LA10, LA12, LA13

A maioria trabalha sob regime CLT e
está vinculada à estrutura de atendimento alocada nas unidades de atendimento, instaladas especialmente em
cidades do interior. O Sicredi mantém
diretrizes claras para a movimentação de pessoas internamente e para
contratação externa. No preenchimento de vagas, há preferência para as
pessoas que desenvolvem a carreira na
instituição e para a contratação local
(entendida como o estado de origem).
A porcentagem de colaboradores
contratados localmente é de 83%. Na
alta gerência, essa participação é de
76,50%. G4-EC6

contratadas (16,51%) foi mais alta do
que a de homens (11,36%). O índice
de rotatividade foi maior entre as
mulheres (11,51%) do que entre os
homens (8,09%). G4-LA1 Na proporção
do salário-base, as mulheres no nível
de gerência tiveram salário correspondente a 65% da remuneração dos
homens; nas funções administrativas,
não houve diferença. G4-LA13
O número total de pessoas com
deficiência é de 247 entre os colaboradores do Sicredi (para conhecer os
dados estatísticos sobre diversidade,
veja Informações complementares).

Em 2013, a porcentagem de mulheres
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A preferência no
preenchimento de vagas
é dada às pessoas que
desenvolvem a carreira na
instituição ou são do local

Desenvolvimento
e performance
Depois de concluída a etapa de
alinhamento com as estratégias
organizacionais, a implantação do
sistema de gestão de pessoas deu
início, em 2014, à nova plataforma
tecnológica, ancorada na automatização dos principais processos da área
de recursos humanos. A estrutura
implantada permite aos gestores um
efetivo acompanhamento da gestão e
do desempenho das pessoas, tornando o Sicredi apto a se equiparar aos
melhores modelos internacionais.

A instituição deu ênfase, no período,
ao aperfeiçoamento do programa de
formação de liderança e preparação
de sucessão, cujas ações devem ser
implantadas em 2015.

A ferramenta tecnológica, denominada Por Você, pode ser acessada por
todos os colaboradores. Entre outros
aspectos de interesse do colaborador,
permite acompanhar o andamento de
processos seletivos. Para os gestores,
é possível visualizar de forma online
os dados completos de sua equipe e
administrar todo o processo de atração
e captação de talentos.

Foram concedidas bolsas de estudos
para cursos de idiomas, totalizando um
investimento de R$ 169.745,95. Para
os cursos de graduação e pós-graduação, as bolsas de estudos tiveram um
aporte de R$ 4.129.784,08. Somando
todos os cursos mencionados, 20.275
colaboradores foram contemplados.

A instituição aprofundou os investimentos na formação de seus quadros,
mediante o fortalecimento da gestão
de desempenho e a capacitação dos
gestores, intensificando o papel dos
líderes como educadores. A finalização
do projeto está prevista para 2018.

No total, 17.425 colaboradores foram
capacitados em 2014. A média por
colaborador foi de 29h28m05s, um
crescimento de 178,78% em relação a
2013, sendo 29h24m53s para homens
e 29h30m21s para mulheres. Os investimentos em treinamento e capacitação
totalizaram cerca de R$ 40 milhões no
ano (ver gráfico). G4-LA9

No total, o Sicredi concedeu 2.860
bolsas de estudos.

Valor total investido
em treinamento e capacitaÇão

G4-LA9, LA10

2012

A política de gestão de pessoas do Sicredi inclui a possibilidade de um período
de licença não remunerada de até dois
anos para o colaborador se dedicar a
projetos de seu interesse e a planos de
desenvolvimento pessoais ou familiares
(para conhecer mais detalhes, veja
Informações complementares).
Treinamento
e capacitação
O planejamento de educação corporativa prevê três níveis de formação:
Básica, obrigatória para todos que
entram na instituição; Funcional, que
tem como objetivo desenvolver as
competências relacionadas à função
ocupada; e Continuada, que busca
ampliar os conhecimentos e a cultura
geral em cursos internos e inclui cursos
de graduação, pós-graduação e requalificação profissional. G4-LA10
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20.000.000,00
2013

27.400.000,00
2014

39.578.650,66
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Entre os temas da grade de formação,
os colaboradores contam com treinamento nas cooperativas e no CAS sobre Planejamento Financeiro Pessoal.
O curso permite que o colaborador
faça um diagnóstico de sua situação
financeira e consiga direcionar seus
conhecimentos. G4-FS4, FS16
Remuneração
A política de remuneração está
alinhada às melhores práticas do
mercado e inclui um pacote de
benefícios (ver quadro na página a
seguir). O sistema de remuneração
variável, para o qual foi criado um
mecanismo que reflete o funcionamento sistêmico, prevê três esferas
de desempenho em sua composição
– grupo, empresa e profissional. Há
uma meta social na esfera grupo, e
não há indicadores ambientais entre
as metas. A remuneração variável é
a única situação em que prêmios em
dinheiro são permitidos. G4-51

Desempenho

O Sicredi oferece a todos os colaboradores o plano de previdência
privada, pelo qual podem investir de
1% a 6% da remuneração mensal,
de acordo com o teto estabelecido
pela cooperativa/empresa local, em
um Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). A instituição
contribui com a mesma parcela em
um Plano Gerador de Benefício Livre
(PGBL). As contribuições da instituição, provisionadas ao longo do
período de vínculo com o colaborador, são liberadas integralmente no
momento da aposentadoria, desde
que tenha completado 60 anos, ou
da saída, após transcorridos dez
anos de tempo de serviço. Em caso
de saída antes, o acesso às reservas
constituídas pela empresa é disponibilizado proporcionalmente ao
tempo de serviço. Até dezembro de
2014, 52% dos colaboradores aderiram ao plano, totalizando
9.442 contribuintes.

Os investimentos
em gestão de
desempenho
e capacitação
dos gestores
têm a finalidade
de fortalecer o
papel dos líderes
como educadores
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Satisfação dos
colaboradores
Aplicada a cada dois anos, a Pesquisa de Clima teve, em 2014, a
participação voluntária de 14.809
colaboradores, correspondendo a
98% do público elegível a responder.
O Índice de Favorabilidade atingiu
78%, o que colocou o Sicredi no
grupo de empresas de referência
pela consultoria Hay Group. Segundo
a consultoria internacional de gestão
de negócios, o Sicredi está entre as
empresas com melhor clima organizacional do Brasil. Chamadas de P90,
o grupo é formado pelos clientes da
consultoria que atingiram índices
maiores ou iguais a 78%. Dos 12 fatores analisados pela pesquisa, houve
evolução em 11 e o mesmo nível de
satisfação em um, evidenciando que
os planos de ações traçados em 2012
foram efetivos em suas proposições.
Os itens com maior destaque foram
gestão de desempenho (77%, com
crescimento de cinco pontos) e direção (83%, mais cinco pontos).
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O Sicredi também monitora o engajamento de seus colaboradores mediante
o índice do Guia Exame das Melhores
Empresas para Você Trabalhar, produzido em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). Pela oitava
vez e pelo quarto ano consecutivo, a
instituição esteve entre as melhores do
segmento financeiro, destacando-se
em qualidade do ambiente de trabalho
(84,1 pontos), qualidade de gestão de
pessoas (68,6 pontos) e no Índice de
Felicidade no Trabalho (79,5 pontos).
Relações trabalhistas
Há 14 categorias sindicais representantes do corpo funcional com as
quais a instituição se relaciona. Todos
os colaboradores são abrangidos por
convenção ou acordo de negociação
coletiva, respeitado o direito de cada
colaborador de ser representado por
sua respectiva categoria sindical. A taxa
de desligamentos por demissão ou
aposentadoria apresentada em 2014 foi
de 19,60%, menor do que a de 2013,
correspondente a 20,44%. G4-11, LA1
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Pacote de
benefícios
Sicredi

Todos os colaboradores, incluindo
100% das unidades operacionais, recebem benefícios. O Sicredi não possui
colaboradores em regime de meio
período e temporários. G4-LA2
• Assistência médica e odontológica
extensível a dependentes
•S
 eguro de vida
•A
 ssistência-funeral
•A
 uxílio-refeição e alimentação
•V
 ale-transporte
•A
 uxílio-creche
•C
 omplemento do auxílio-doença
ou auxílio para acidentado por 24
meses após o afastamento
•C
 onvênios com estabelecimentos
comerciais e instituições de ensino
da região

Um dos caminhos para os jovens trabalharem no Sicredi é o programa para
aprendizes. Em 2014, o Sicredi contabilizou 370 jovens nessa categoria.
Entre as medidas que buscam garantir
qualidade de vida para o público
interno, a instituição procura evitar
jornadas de trabalho prolongadas,
com um processo de controle de
horários e sistema de banco de horas.
Mensalmente, as lideranças recebem
relatórios sobre a jornada de trabalho
de sua equipe.
Comunicação interna
Os colaboradores contam com um
conjunto de canais de acesso às
informações e de manifestações. Na
comunicação interna, há um cuidado
permanente com a exposição objetiva, ágil e correta de informação nos
diversos canais disponíveis e com a
comunicação direta de mão dupla.
No modelo adotado, os gestores são
treinados como os principais agentes
de comunicação. Participam de fóruns

Desempenho

estratégicos com diretores, superintendentes e gerentes, com a incumbência
de repassar o conteúdo para suas
equipes em encontros frequentes, além
de esclarecer dúvidas e fazer os ajustes
necessários. Em 2014, os veículos de
comunicação interna passaram a ser
distribuídos exclusivamente em uma
rede interna de canais eletrônicos. G4-37
Gestão da conduta
e da ética
O Código de Conduta faz parte do
conjunto de documentos que norteiam
a atuação do Sicredi. Todo o corpo
funcional, incluindo o Conselho de Administração, cumpre os procedimentos
de capacitação sobre o seu conteúdo,
ao fim dos quais demonstram adesão
aos seus princípios. G4-3 O documento
funciona como guia de consulta permanente para os colaboradores sobre
os vários aspectos da vida corporativa.
Entre os temas abordados estão a convivência com fornecedores e clientes e
a gestão dos investimentos pessoais do
colaborador. G4-57

78%

de Índice de
Favorabilidade registrado
na Pesquisa de Clima

O código também reforça as medidas de prevenção contra corrupção
e lavagem de dinheiro, incluindo, de
maneira ampla, os casos previstos na
Lei Anticorrupção 12.846/13, sancionada pelo governo federal. G4-SO4, SO5
Os colaboradores dispõem de canal de
acesso exclusivo à Ouvidoria Interna,
com garantia de sigilo. Ao identificar uma conduta que não esteja de
acordo com o código, o colaborador
pode acessar um sistema de registro
e acompanhamento por meio do site
www.ssoi.com.br. G4-49
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Comunidades

Cooperativas de crédito são agentes
que promovem o desenvolvimento
econômico e social das comunidades
onde atuam. Desde sua origem, a
instituição tem atuado como agente
local de inclusão financeira, com
ênfase em pequenas localidades.
Dos 1.022 municípios em que está
presente, 46% são de pequeno
porte (menos de 10 mil habitantes).
Em 20% do total de localidades em
que mantém operações, é a única
instituição financeira. Nessas 206 localidades, o Sicredi atende cerca de
29 mil associados produtores rurais,
com R$ 964 milhões disponibilizados
em crédito. Em 2014, houve aumento da presença da instituição em 41
novos municípios. G4-FS13
Fornecedores locais
Na contratação e na aquisição de
serviços e produtos, a instituição dá
preferência a empreendedores locais,
que representam 59,26% dos gastos
da instituição com fornecedores. Eles
são associados de cooperativas do Sicredi e utilizam os serviços financeiros
da instituição para realizar suas movimentações de negócios. As relações
com esse público são orientadas pela
Política Interna de Compras Corporativas, a qual estipula que o fornecedor seja associado a uma cooperativa
do Sicredi. G4-12, EC9
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Tema material

Desenvolvimento local
O sistema cooperativo tem como razão
de ser as pessoas das comunidades
onde estão instaladas as cooperativas,
e seu principal objetivo é fomentar o
desenvolvimento local. O Sicredi se
propôs a desenvolver mecanismos de
mensuração para aferir benefícios que
as cooperativas trazem à sua região de
atuação e, assim, ampliar a eficiência
do seu investimento local e torná-lo
tangível para os públicos de interesse.
G4-SO1, EC6, EC8, EC9, FS13, FS14, FS16

Fundação Sicredi
Entre suas atribuições, a Fundação
promove e difunde o cooperativismo
de crédito e o empreendedorismo
como forma de fomentar o desenvolvimento sustentável. Além de ser responsável pelas iniciativas de inserção
da sustentabilidade na estrutura da
instituição, atua em mais seis frentes
de trabalho, alinhadas ao planejamento estratégico: programa Crescer e
programa Pertencer (ver detalhes em
Associados); programa A União Faz a
Vida; captação de recursos; cultura; e
Centro de Informação e Memória.

A União Faz a Vida
Considerado a principal iniciativa de
responsabilidade social do Sicredi,
o programa completou 19 anos de
atuação. Tem como objetivo desenvolver atitudes e valores de cooperação e
cidadania, por meio de práticas de educação cooperativa, e contribuir para a
educação integral de crianças e adolescentes. A implantação da metodologia
ocorre a partir de uma manifestação
de interesse da secretaria municipal de
Educação ou da instituição de ensino
local, e sua realização cabe à cooperativa do Sicredi no município.
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Em 2014, 192 mil
crianças e adolescentes,
em 221 municípios,
participaram do programa
A União Faz a Vida

A coordenação do programa está a
cargo do Comitê Gestor, formado
por representantes da comunidade
escolar, responsável pela destinação
dos recursos financeiros recebidos.
Além do comitê, há uma rede de
compromisso formada por apoiadores locais. No total, os investimentos
relacionados ao programa, em 2014,
atingiram cerca de R$ 7 milhões,
advindos tanto de recursos do Fundo
de Assistência Técnica Educacional
e Social (Fates) quanto de parceiros,
apoiadores empresariais e individuais
e doações das empresas do Sistema
(ver destaque). G4-EC8
As atividades, realizadas em sala de
aula ou no ambiente da comunidade,
são conduzidas por professores capacitados na metodologia. Em 2014,
mais de 192 mil crianças e adolescentes, além de mais de 15,5 mil educadores, de cerca de 1.200 escolas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio, em 221 municípios em todo
o Brasil, foram beneficiados pelo
programa. No período, chegou a 56
novas cidades.

Número de crianças e
adolescentes beneficiadOs pelo
programa a união faz a vida
1995

1.200
1997

8.800
1998

14.117
1999

23.295
2000

27.386
2001

42.397
2002

52.700
2003

60.600
2004

92.000
2005

Para 2015, o programa pretende
realizar uma nova edição da Pesquisa
sobre Princípios, em parceria com a
Fundação Carlos Chagas. Na versão
realizada em 2010, o estudo observou
a relação que crianças e jovens estudantes e educadores mantém com os
princípios de cooperação e cidadania,
apresentados em cinco dimensões:
diálogo, solidariedade, diversidade,
justiça e empreendedorismo. G4-FS16
Centro de Informação
e Memória
Criado para preservar a memória
cooperativa, está instalado no Centro
Administrativo do Sicredi, em Porto
Alegre (RS). Reúne informações e documentos, organizados nas categorias
memória (arquivo de documentos e
imagens sobre o Sicredi), trajetória
(relatos que contam a história da instituição) e biblioteca.
Com projeto aprovado pelo Ministério da Cultura, a Fundação Sicredi
inaugurou, em 2014, a nova sede da
biblioteca, investindo R$ 754,6 mil.
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Em dezembro de 2014, o acervo da
biblioteca continha mais de 18 mil
obras, que contemplam diferentes
áreas e estão à disposição dos colaboradores e dos associados dos 11 estados onde o Sicredi está presente, por
meio do sistema online de consulta
e envio dos exemplares por malote.
Localizado no térreo, o espaço tem
atrações culturais semanais. G4-EC8
Iniciativas culturais
A peça Zum, Zum, Zum, a União Faz
a Vida possui orçamento autorizado
de R$ 1,2 milhão a ser gasto durante
o projeto. No período de setembro
de 2013 a junho de 2014, houve
200 apresentações, em cem cidades
diferentes, espalhadas pelos estados
de atuação do Sicredi, atingindo um
público de mais de 66 mil crianças e
adolescentes. G4-EC8
Governo e sociedade civil
O Sicredi participa ativamente das
entidades dos setores financeiro e
cooperativo e está alinhado às iniciativas de desenvolvimento conduzidas

por eles no país. Regularmente, tem
representação em fóruns realizados
pela autoridade financeira e organizações setoriais, como a Febraban
e a Amcham. Em 2014, o consultor
jurídico do Banco Cooperativo Sicredi, Blair Costa D’Avila, foi nomeado
representante da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), como
membro do Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional (CRFSN),
órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda. Participam do órgão representantes da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), da Federação dos
Bancos Brasileiros (Febraban), do
Ministério da Fazenda e do Banco
Central, entre outros.

bros do Conselho Mundial do biênio
2014/2015. Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar e da
Central Sicredi PR/SP/RJ e diretor do
Woccu, passou a ocupar o cargo de
secretário-geral.
O Sicredi atua também no Conselho
do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), instituição
regulamentada recentemente pelo
Banco Central, e participa, ainda, da
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), órgão que representa as
cooperativas. G4-16

No plano internacional do cooperativismo, desde 2009 o Sicredi integra
o Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (Woccu, na sigla em
inglês), entidade que representa mais
de 50 mil cooperativas, presentes
em 103 países. Além da premiação,
durante a Assembleia Geral também
foram empossados os novos mem-

Fundo social
Anualmente, o Sicredi destina, no
mínimo, 5% das sobras líquidas
apuradas no exercício ao Fundo de
Assistência Técnica Educacional e
Social (Fates), de acordo com a legislação específica do cooperativismo. Os
recursos do fundo destinam-se, entre
outros objetivos, à prestação de assistência educacional aos associados e
seus familiares e, quando previsto nos
estatutos, aos colaboradores da cooperativa. Esse fundo está relacionado
ao princípio de que a cooperativa deve
estimular a formação de seus associados. Em 2014, o Sicredi destinou
R$ 7 milhões para o Fates. G4-FS14
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Resultados
econômico-financeiros

Durante o período coberto por
este relato, o Sicredi obteve sólidas
conquistas financeiras. Na apuração
dos resultados de 2014, o volume de
ativos totais acumulados chegou a
R$ 46,1 bilhões, um crescimento de
20,0% em relação a 2013. O patrimônio líquido consolidado alcançou
R$ 6,9 bilhões, 26,2% a mais em relação ao período anterior. Os depósitos
totais também registraram crescimento: avançaram 19,2% e chegaram
a R$ 29,1 bilhões.
A tabela de distribuição do valor adicionado demonstra como foi compartilhada a geração de valor do Sicredi
entre os diversos públicos. O total de
valor econômico direto gerado em
2014 atingiu R$ 1,1 bilhão, representando um crescimento de 38,6%
sobre 2013.

Distribuição do Valor
Adicionado (em R$ mil)

2014

2013
Reapresentado

Receita

6.721.228

5.167.754

Custos de operação

3.596.531

2.631.337

Remuneração e benefícios para
empregados

1.485.365

1.087.741

Provedores de capital

198.836

127.722

Pagamento para o governo

127.460

307.410

2.921

2.738

1.113.792

803.354

Investimentos na comunidade
Valor econômico direto gerado
(valor econômico gerado menos
o valor econômico distribuído)

*A auditoria das demonstrações financeiras de 2014 não foi concluída e não foi assegurada durante o período
de elaboração do relatório de sustentabilidade

Valor econômico direto gerado e distribuído

G4-EC1

Sobras líquidas (em R$)***
2014*

2013**

2012

1.113.792

803.354

674.173

*A auditoria das demonstrações financeiras de 2014 não foi concluída e não foi assegurada durante o período
de elaboração do relatório de sustentabilidade
**Reapresentado
***Este indicador não foi assegurado, pois o dado estava sendo auditado durante o período
de elaboração do relatório
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O porte da carteira de
crédito coloca o Sicredi
como a 11.ª instituição
da modalidade no país

Agência Fitch Ratings
atribui primeira
classificação de
risco ao Banco
Cooperativo Sicredi
A agência classificadora de risco de crédito atribuiu ao Banco Cooperativo Sicredi
o rating nacional de longo prazo ‘A(bra)’,
perspectiva estável, e o rating nacional de
curto prazo ‘F1 (bra)’. A análise completa da
Fitch Ratings está disponível no site
www.fitchratings.com.br/publications/7266.

SICREDI Combinado

2014*

2013**

2012

46.064.561

38.419.309

30.838.787

479.859

376.900

278.617

10.929.447

8.865.350

6.789.218

5.625.129

4.934.164

4.592.754

685.928

745.388

610.540

Crédito geral

14.495.479

12.124.036

9.750.432

Crédito rural

11.897.714

9.858.275

7.780.074

989.988

746.920

431.609

Outros ativos

76.604

67.094

62.005

Permanente

884.413

701.182

543.538

29.075.252

24.387.268

19.955.393

Operações compromissadas

2.218.927

2.342.980

1.766.488

Emprest./repasses

5.661.459

4.428.650

3.500.386

Outros passivos

2.180.895

1.914.773

1.154.164

Patrimônio líquido

6.928.028

5.345.638

4.462.356

Receita intermediação financeira

6.579.141

4.908.027

4.220.050

Outras receitas operacionais

1.147.571

811.977

672.411

Despesas intermediação financeira

3.101.836

2.116.708

1.821.172

Outras despesas operacionais

3.511.084

2.799.942

2.397.116

SOBRAS

1.113.792

803.354

674.173

ATIVO TOTAL
Disponibilidades
Aplicações interfinanc.de liquidez
Títulos e valores mobiliários

ATIVO

Relações interfinanc. e
interdepend.

Outros créditos

Depósitos

PASSIVO

RESULTADO

*A auditoria das demonstrações financeiras de 2014 não foi concluída e não foi assegurada durante o período de elaboração do relatório de sustentabilidade
**A Resolução n.º 4.151/12 autorizou a divulgação do combinado a partir da data-base junho de 2013. A partir dessa data, os números do combinado passaram a ser
auditados por auditores independentes
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BANCO COOPERATIVO SICREDI
2014*

2013**
Reapresentado

2012

28.929.334

24.099.836

19.350.956

10.936.306

8.706.048

6.553.053

3.246.318

3.080.814

3.210.163

586.748

685.518

547.567

Operações de crédito CP

8.055.110

6.933.174

5.760.982

Operações de crédito LP

5.200.262

3.979.092

2.973.046

Outros ativos

779.283

608.293

214.653

Permanente

125.307

106.897

91.492

11.731.452

10.812.107

9.338.069

Captações mercado aberto

9.378.218

7.278.764

5.501.484

Emprest./repasses CP2

1.357.309

1.154.477

1.083.534

Emprest./repasses LP3

4.302.607

3.271.091

2.649.093

Outros passivos

840.934

543.587

176.785

Instrum. híbrido capital e dívida
subord.

256.690

240.563

124.419

Patrimônio líquido

1.062.124

799.247

477.572

Receitas intermediação financeira

2.187.835

1.624.163

1.741.010

62.402

52.049

45.508

1.755.257

1.325.485

1.487.627

Outras despesas operacionais

354.353

276.942

248.019

Imposto de renda e contribuição
social

-51.779

-27.240

-15.962

88.848

46.545

34.910

Balanço Patrimonial (R$ milhares)
ATIVO TOTAL
Aplicações interfinanc. de liquidez
Títulos e valores mobiliários

ATIVO

Relações interfinanc. e
interdepend.

Depósitos1

PASSIVO

Outras receitas operacionais
RESULTADO

Despesas intermediação financeira

LUCRO LÍQUIDO

Depósitos à vista, de poupança, interfinanceiros e a prazo
Empréstimos no país, no exterior, BNDES e Finame
3
BNDES e Finame
*A auditoria das demonstrações financeiras de 2014 não foi concluída e não foi assegurada durante o período de elaboração do relatório de sustentabilidade
**Certos valores de 2013 foram reapresentados para uma melhor demonstração da intermediação realizada pela empresa quanto às operações de cartões de crédito
1
2

Composição acionária* – Banco Cooperativo Sicredi
Acionistas

Percentual do Capital

Capital Total

SicrediPar

77,01%

R$ 746.307 milhões

Rabo Development B.V.

19,87%

R$ 195.969 milhões

3,12%

R$ 31.317 milhões

Internacional Finance
Corporation (IFC)

*A auditoria das demonstrações financeiras de 2014 não foi concluída e não foi assegurada durante o período de
elaboração do relatório de sustentabilidade

Desempenho
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Tema material
Critérios
socioambientais para
a concessão de crédito
A inserção da sustentabilidade na
gestão e nas linhas de negócios do
Sicredi prevê garantir que os riscos
não financeiros sejam incorporados
à análise de crédito de suas operações. Mesmo relacionado a uma
medida regulatória, a Resolução
4.327, com essa iniciativa o Sicredi
pretende atuar como um indutor
de melhores práticas, propondo
esse processo para o crescimento
dos associados e a qualidade do
desenvolvimento local. G4-FS1, FS2, FS3,
FS4, FS7, FS8

Resultados de negócios
As cooperativas de crédito têm,
por princípio, o objetivo de oferecer
soluções financeiras adequadas às
necessidades e às condições de
seus associados.
O apoio aos associados na identificação
das melhores escolhas para os seus
objetivos se refletiu no controle da inadimplência, que, em 2014, apresentou
uma taxa média de 2,01%, abaixo da
média do mercado financeiro. Em 2013,
o indicador do Sicredi foi de 2,08%.
Mesmo em um ano de incerteza
sobre os rumos da economia brasileira, o Sicredi manteve a trajetória
de expansão em todas as linhas de
negócios, com forte presença nas
operações de agronegócio, setor
que continuou a apresentar oportunidades de crescimento.
O desempenho conquistado pelo
Sicredi tem a garantia de que todas as
linhas de negócios aplicam normativos
pautados por diretrizes ambientais,
sociais e de boas práticas. G4-FS1
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• Política de Crédito
Contém os procedimentos padronizados que visam garantir as exposições ao risco de crédito dentro
dos níveis determinados estrategicamente pelo Sicredi e alinhados
às exigências legais e às melhores
práticas de mercado.

G4-4, 26

Os colaboradores responsáveis pelo
sistema de análise de riscos e oportunidades ambientais e sociais recebem
capacitação em sustentabilidade e
gestão financeira pessoal para adquirir
as competências necessárias para
implementar as políticas e os procedimentos nas linhas de negócios (ver
detalhes em Colaboradores). G4-FS4

• Política de Sustentabilidade
Apresenta as diretrizes sistêmicas
que explicitam as práticas sustentáveis adotadas pelo Sicredi para
aprimorar sua atuação e engajar
os públicos de relacionamento.
• Norma de Risco Socioambiental
Direcionado ao Crédito
Aprovada em 2014, a norma sistêmica estabelece as diretrizes que
regem a análise de riscos e oportunidade de negócios na concessão
de todo tipo de crédito. Tem como
preceito respeitar e contribuir com
o meio ambiente e com a sociedade, mitigando os riscos inerentes
ao negócio.
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Crédito
O porte da carteira de crédito coloca o
Sicredi como a 11.ª instituição da modalidade no país. Essa carteira vem crescendo de forma consistente e saudável,
dobrando o valor a cada três anos. Dois
aspectos, em especial, demonstram os
benefícios do modelo: a segurança do
crédito concedido é reforçada pelo fato
de o tomador ser parte integrante da
sociedade cooperativa; e os recursos
captados localmente são aplicados em
crédito na mesma região.
Em 2014, a inserção de novas regulamentações na Política de Crédito
do Sicredi resultou na implantação de
medidas como adequações no custo
efetivo total (CET) e a possibilidade de
liquidação de operações contratadas
em canais remotos, como internet
banking e caixas eletrônicos.

R$

27,8 bi

de saldo de crédito em 2014

Desempenho

As cooperativas e o Banco Cooperativo Sicredi, em seus papéis de agentes
de repasses, aplicam as normas que
regulamentam o crédito em termos de
práticas ambientais e inexistência de
vínculos com trabalho infantil e formas
degradantes de trabalho. O cumprimento das normas de responsabilidade
socioambiental é garantido mediante
cláusulas específicas nos contratos de
operações de crédito rural. G4-FS1

47% da carteira de crédito. Composta de linhas de custeio, investimento e comercialização, o produto
constitui um dos pontos fortes da
instituição, promovendo o acesso ao
capital e estimulando o desenvolvimento dos associados e das regiões
onde atuam. G4-FS13
O desempenho do Sicredi como agente de repasse de crédito teve destaque
nos rankings do BNDES e na edição
Melhores e Maiores, da revista Exame
(ver seção Prêmios e reconhecimentos).
Em 2014, o Sicredi ampliou a captação de recursos institucionais no
mercado, como os oferecidos pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Essa
modalidade apresentou um crescimento de 34% no último ano, com
significativa participação da linha
de crédito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). Outros recursos são oriundos
de poupança (captados pelas cooperativas), MCR (exigibilidade do banco
e captações com outros agentes) e
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
Durante a vigência das operações de
crédito rural e direcionados, são realizadas fiscalizações, a fim de verificar
se os projetos estão sendo conduzidos
como previsto quando da concessão
do crédito. O monitoramento é realizado de acordo com a amostragem
e a frequência definidas no Manual
de Crédito Rural do Banco Central
do Brasil. A não conformidade pode
acarretar em liquidação antecipada da
operação de crédito. G4-FS3

A estrutura normativa aplicada pelo
Sicredi para orientar todo o ciclo do
crédito será reforçada com a implantação, em 2015, do processo de
gerenciamento relacionado à Norma
de Risco Socioambiental Direcionado
ao Crédito, aprovada em 2014. A partir
dessa estrutura, serão estabelecidos os
procedimentos que passarão a reger as
relações com os associados. Em 2015,
a instituição se dedicará a avaliar os
métodos e processos mais adequados
à capacitação dos colaboradores e à
multiplicação do conhecimento pelos
associados (ver detalhes em Informações complementares). G4-FS2

A evolução na infraestrutura teve
papel relevante para a ampliação da
linha de produtos de crédito, com
destaque para as modalidades de
crédito pré-aprovado.

Crédito Rural
Operação presente desde as origens
do Sicredi, a concessão de crédito
rural representou, em 2014, cerca de

O crescimento registrado pelo Sicredi
na carteira de crédito em 2014 foi de
21,1% em relação a 2013, com saldo
de R$ 27,8 bilhões.
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O crédito comercial atingiu a marca histórica de R$ 15,0 bilhões, com destaque
para os negócios de crédito para pessoa
física e jurídica, totalizando R$ 12,8
bilhões. O crescimento do crédito comercial em 2014 foi de 26%, enquanto
o mercado nacional cresceu 12%.
O valor da carteira de crédito rural e
recursos direcionados encerrou 2014
com valor superior a R$ 12 bilhões.
Destaque para a carteira de BNDES,
que apresentou um crescimento de
34% nos últimos 12 meses, atingindo
R$ 4,9 bilhões. Foram realizadas no
ano mais de 180 mil operações de
crédito, sendo que, dessas operações,
63% foram destinados ao pequeno
produtor (integrante do Pronaf).
Quando incluído o médio produtor
(no âmbito do Pronamp), esse percentual atinge 72%. G4-FS8
As liberações do Pronaf totalizaram
R$ 2,52 bilhões, representando 25,99%
da carteira total (rural e direcionados).
As liberações de microcrédito tiveram
um total de R$ 32,13 milhões, correspondendo a 0,33% da carteira total.
Os dois produtos se inscrevem entre
os programas de desenvolvimento e
avaliações de impacto e engajamento
das comunidades locais conduzidos
pelo Sicredi.
O percentual de programas comunitários de desenvolvimento local com
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base nas necessidades das comunidades locais, como o Pronaf e microcrédito, foi de 65,72%.
Com foco na agricultura familiar, as
linhas do Pronaf oferecem taxas e
prazos compatíveis com as necessidades dos associados, o que viabiliza
melhorias no processo produtivo e,
por consequência, sua rentabilidade.
No que se refere ao financiamento dos investimentos do pequeno
produtor, o Sicredi oferece uma
série de linhas de financiamento do
BNDES para ampliação, implantação
e melhoria das instalações ou da
capacidade produtiva. O BNDES determina quais questões ambientais e
sociais devem ser avaliadas. O Banco
Cooperativo Sicredi, em seu papel
de agente de repasses, exige que os
associados das cooperativas tenham
sua situação regularizada nos órgãos
ambientais e acompanha o cumprimento das normas durante toda a
vigência da operação.

As taxas e os
prazos do Pronaf
viabilizam
melhorias
no processo
produtivo e na
rentabilidade
demandadas
pelos associados

Embora não exista meta formal, a
expectativa é que, em 2015, o Sicredi
alcance a marca de R$ 3 bilhões em
liberações do Pronaf e investimento
com recursos do BNDES. Para microcrédito, a intenção é de que seja
retomada a trajetória de crescimento
da carteira, após as melhorias realizadas em relação a prazo e limites de
financiamento. G4-SO1, FS8
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Carteira de Crédito por Produto (em R$) – 2014

27,8 bi

6,3 bi

R$

CRÉDITO COMERCIAL PF

foi o crédito total

6,5 bi
CRÉDITO COMERCIAL PJ

1,8 bi
VEÍCULOS

0,4 bi
EMPRÉSTIMO EM
MOEDA ESTRANGEIRA

0,02 bi
IMOBILIÁRIO

12,8 bi
CRÉDITO RURAL + DIRECIONADOS

Microcrédito
A linha de microcrédito, nas cooperativas de crédito, tem papel fundamental ao permitir que os associados
tenham acesso ao capital de baixo
custo que possibilite o investimento
necessário para ampliar sua capacidade competitiva. Para o Sicredi, o crédito para o micro e o pequeno produtor rural, bem como para as micros
e pequenas empresas, contribui para
o desenvolvimento sustentável, pois,
além de manter o homem no campo
e na sua comunidade, melhora a qualidade de vida das pessoas envolvidas.
Para a concessão do crédito, além
da avaliação de riscos inerentes aos
negócios, são analisados também os
eventuais impactos ambientais da
operação. G4-SO1
É por isso que o Sicredi vem trabalhando no aperfeiçoamento da

Desempenho

operação de microcrédito. Em 2014,
um projeto-piloto proporcionou maior
direcionamento do produto ao micro
e pequeno produtor rural e às micros
e pequenas empresas. Após a identificação dos pontos de melhoria, foram
realizadas alterações nas condições de
financiamento para essas categorias de
associados, deixando o produto mais
competitivo em relação à forte concorrência do mercado, que utiliza recursos
subsidiados para a modalidade.
Hoje, as micros, pequenas e médias
empresas representam 97% dos
associados pessoa jurídica do Sicredi.
Entender o comportamento e propor
soluções para o crescimento sustentável desses empreendimentos é um desafio para o Sicredi. A instituição atua
para tornar-se o principal parceiro de
negócio do empreendedor, por meio
de um atendimento consultivo. G4-FS8

No ano de 2014,
um projeto-piloto
de microcrédito
apontou melhorias
nas condições de
financiamento
para os
associados e deu
direcionamento
ao produto
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Investimentos
A captação de recursos constitui insumo
fundamental para a atividade do crédito.
Com essa finalidade, o Sicredi mantém um portfólio variado de produtos
competitivos e ferramentas que auxiliam
a gestão da cooperativa e a entrega de
informações aos associados sobre as
soluções adequadas. Produtos nas modalidades depósitos a prazo, poupança
e fundos de investimento permitem ao
associado direcionar investimentos de
acordo com seu perfil.
Produtos de Investimento
Embora enfrentando cenário econômico adverso, com redução de recursos,
as operações de investimento registraram captação recorde em depósitos a
prazo, com aumento de R$ 3 bilhões,
atingindo a marca de R$ 16,2 bilhões e
um crescimento de 23,1% sobre 2013.
Com esse desempenho, o volume
captado em depósitos a prazo praticamente dobrou em apenas três anos,
apresentando crescimento de 81%
em relação ao fechamento do ano de
2011. Os depósitos a prazo passam
a responder por 55,7% dos recursos
captados pelo Sicredi em meio aos seus
associados, contra 53,9% em 2013.
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Também impactada pela conjuntura
econômica em relação a outras modalidades de investimentos, a poupança
apresentou captação inferior à registrada nos anos anteriores, fechando o
ano de 2014 com uma carteira de R$
4,5 bilhões, que representa um incremento de R$ 690,8 milhões, 18,3%
sobre o ano de 2013. Ainda assim, o
desempenho do Sicredi mostrou-se
superior à dinâmica do produto no
mercado. Considerando a incorporação de rendimentos, o crescimento
da poupança no sistema financeiro
nacional foi de apenas 9% em 2014.

55,7%

dos recursos captados
em meio aos associados são
de depósito a prazo
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Consórcios
O produto estimula o planejamento
e a disciplina para a formação de
poupança, unindo pessoas para a
conquista de objetivos comuns. A
oferta de uma linha completa para
aquisição de imóveis, motocicletas,
automóveis, máquinas e implementos, além de serviços, com flexibilidade de faixas de crédito e prazos e taxas competitivas, atende às diferentes
necessidades, fidelizando o associado
à cooperativa.

bilizadas digitalmente informações
mensais relativas ao grupo e à cota
de todos os consorciados com débito
em conta (93% do total de consorciados), possibilitando o acesso dessas
informações a qualquer momento,
com segurança e comodidade. A iniciativa viabilizou a redução de custos
da ordem de R$ 1 milhão/ano em
impressão e postagem, contribuindo
de forma direta para a sustentabilidade do negócio.

A operação de consórcios do Sicredi,
em 2014, passou a ocupar a 10.a
posição, em quantidade de cotas
ativas, entre as 184 empresas do setor, segundo informações divulgadas
pelo Banco Central. Como alternativa
ao envio impresso de informações e
do boleto bancário, foram disponi-

Os resultados para a operação de
consórcios do Sicredi, em termos de
volumes comercializados, registraram
o atingimento de 121% da meta prevista, alcançando R$ 1,4 bilhão. Com
isso, a instituição finalizou o ano com
mais de R$ 6 bilhões em carteira ativa
de créditos.

Os resultados,
em termos
de volumes
comercializados,
registraram o
atingimento
de 121% da
meta prevista,
alcançando
R$ 1,4 bilhão

Consórcios – participação por segmento
(R$) – 2014
Segmentos

Créditos

%

Cotas

%

Automóveis

1.535.824.149

25,39

38.909

29,92

Caminhões e
tratores

2.129.944.659

35,21

14.924

11,48

Imóveis

1.702.962.323

28,15

11.292

8,68

582.289.086

9,63

54.536

41,94

98.029.255

1,62

10.362

7,97

6.049.049.472

100,00

130.023

100,00

Motocicletas
Serviços
TOTAL Geral

Desempenho
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Seguros e previdência
Contando com um portfólio abrangente de produtos, o Sicredi deu continuidade à estratégia de consolidação
de operações para associados em
diferentes ramos de atividades e faixas
de renda. A capilaridade regional do
Sicredi, marcada pela presença em pequenas cidades, contribui para a disseminação da linha de seguros como
instrumento de segurança financeira e
forma de garantir a continuidade dos
negócios. Já os produtos de previdência ganharam mais opções de fundos,
atendendo a um número maior de
perfis de investidores e com regras de
acesso e taxas mais competitivas.
O foco das ações em 2014 esteve na
melhoria da eficiência operacional,

evidenciada pela disponibilização de
ferramentas para o envio eletrônico
de documentos das cooperativas
para a corretora e sistemas eletrônicos de contratação de produtos,
otimizando o processo das operações de seguros.

senvolvimento da comunidade e
das cooperativas, minimizando os
prejuízos que ocorrem com as perdas
inesperadas, na qual muitas vezes os
associados não teriam como arcar
com suas obrigações se não fosse a
indenização do seguro.

O seguro possui uma função social
que é amparar a comunidade
quando ocorre algum imprevisto.
Somente em 2014, foram inúmeras
catástrofes meteorológicas, que atingiram milhares de localidades onde
o Sicredi está presente. Durante o
ano de 2014, foram contabilizados
mais de 35 mil sinistros, totalizando
R$ 418 milhões em indenizações.
As indenizações auxiliam no de-

Em 2014, as reservas totais de previdência alcançaram R$ 374 milhões,
representando um crescimento de
23% em relação ao ano anterior.
A produção de seguros (volume de
prêmio) apresentou um incremento
de mais de R$ 155 milhões, que
representa um crescimento de 23%
em relação ao ano anterior. No total,
o volume de prêmios comercializados foi superior a R$ 825 milhões.

Seguros vigentes por família de produtos
e participação por Segment0 (volume de prêmio R$) – 2014

142

mil

Auto

83

Rural

Rural

mil

Vida

19

5%
VIDA EM GRUPO

5%

mil

PATRIMONIAL E ESPECIAIS

Patrimonial

1,86

Auto

16%

mil

394

32%

milhão

16%

Prestamista

Prestamista

161mil

6%

Residencial

Residencial

20%
vida individual
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Recebimentos
e pagamentos

32 milhões
de faturas pagas na rede
de atendimento Sicredi

Os produtos de recebimentos e pagamentos do Sicredi constituem uma
solução de conveniência para o processo de contas a pagar e a receber de
empresas e associados pessoa física.
O desenvolvimento dos produtos nos
canais eletrônicos do Sicredi originou
soluções práticas para administrar
e controlar os valores a receber por
meio da cobrança e da custódia de
cheques. Além disso, o Sicredi Internet
propicia maior segurança, comodidade e tranquilidade para as empresas
organizarem seus compromissos financeiros, por meio de débito automático, folha de pagamento, pagamento a
fornecedores e tributos, gerando mais
resultados e aumentando o relacionamento com o associado.
Esses produtos, além da receita
oriunda da cobrança de tarifas, potencializam uma crescente geração
de depósitos à vista e contribuem
para a alavancagem de negócios
e crédito da instituição. Em 2014,
aproximadamente 50% das transações de arrecadações de contas
a pagar ocorreram em canais de
atendimento eletrônico.

Desempenho

O impacto causado pelo aumento da
utilização de canais eletrônicos para
controle dos pagamentos e recebimentos também está na redução da
impressão de comprovantes e relatórios pelos associados.
A modalidade por débito automático
apresentou uma resposta positiva dos
associados à ação de incentivo, chegando a 1 milhão de débitos efetuados
por mês. Em 2014, foi atingida a marca
de R$ 2,9 bilhões mensais liquidados
em boletos, valores originados de
negócios movimentados pelos associados dentro de suas empresas ou pela
prestação de serviços. Esses valores
são creditados diretamente em conta
corrente, facilitando a operacionalização de contas a receber e garantindo
segurança ao processo de recebimento.
No período, a arrecadação movimentou
um volume financeiro de R$ 9 bilhões,
chegando a mais de 32 milhões de
faturas pagas na rede de atendimento
Sicredi. E a cobrança movimentou um
volume financeiro maior que R$ 35
bilhões, alcançando a quantidade aproximada de 49,4 milhões de títulos.
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Meios eletrônicos
de pagamento
A estratégia de cartões em 2014 teve
como foco a ampliação do portfólio de
produtos e serviços para os segmentos
de pessoa física e jurídica, abrangendo
os negócios de emissão e adquirência,
buscando tornar o Sicredi a principal
instituição financeira do associado.
Foram lançados no período os cartões
Sicredi com a bandeira MasterCard,
múltiplo e débito, e também os cartões
Empresarial Sicredi Visa e BNDES, para
os associados pessoa jurídica. A ampliação da parceria com a credenciadora Rede permitiu a atuação do Sicredi
no negócio de adquirência em condições competitivas para a aceitação das
principais bandeiras do mercado.
O Sicredi terminou o período com
82 mil estabelecimentos domiciliados.
Destaque do ano, o cartão Empresarial

Sicredi Visa, produto desenvolvido para
atender à demanda dos associados,
encerrou 2014 com mais de 31 mil
cartões emitidos.
O Sicredi alcançou, em 2014, mais
de 2 milhões de cartões emitidos, nas
funcionalidades múltiplo, débito e crédito. Os cartões com a bandeira Visa
apresentaram crescimento de 29% na
base de cartões, contribuindo para o
incremento de 57% no faturamento.
O total de transações em 2014 atingiu
39 milhões.
O faturamento acumulado no ano
alcançou cerca de R$ 9 bilhões,
somados os negócios de emissão
e adquirência, resultando num
crescimento de 47% sobre o mesmo
período de 2013.

Mais de
2 milhões
de cartões emitidos, nas
funcionalidades múltiplo,
débito e crédito

Força jovem
Uma das diretrizes estratégicas do Sicredi consiste em assegurar a presença
de jovens na base de associados. No
final de 2013, a instituição lançou
uma oferta customizada para sensibilizar a faixa etária de 18 a 25 anos para
os benefícios do cooperativismo. Até
dezembro de 2014, mais de 61 mil
jovens haviam se associado. Atualmente, representam 11,5% do total
da base de associados do Sicredi, um
crescimento de 19,9%.
A conta Sicredi Touch foi desenvolvida a partir dos resultados de uma
pesquisa que detectou uma série de
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expectativas em relação ao “banco
ideal”. Entre outros pontos, os jovens
demonstraram interesse em ter acesso
à educação financeira e a taxas justas.
O pacote de soluções desenvolvido
pelo Sicredi para quem inicia a vida
financeira buscou somar atributos
com esse perfil ao ideal participativo
do cooperativismo.
O planejamento de marketing desenvolvido para posicionar a conta Sicredi
Touch prevê o patrocínio de festas,
feiras e eventos esportivos e o aprimoramento de recursos tecnológicos
voltados para esse público. G4-FS16
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Canais de conveniência
Investimento em tecnologia, projetos
inovadores e reforço na segurança
caracterizaram a atuação do Sicredi na
administração dos canais de conveniência durante o ano. Os canais eletrônicos e as unidades de atendimento
e agentes credenciados, que formam
a base de relacionamento com os associados, proporcionam mais conforto
para o próprio associado, refletindo
em maior eficiência das unidades e
melhor atendimento prestado nesse
ambiente, com ganhos de produtividade para os negócios.
Os avanços na Plataforma Multicanal,
que inclui as operações por internet, telefone e mobile, facilitaram
o uso dos canais eletrônicos pelos
associados. Em 2014, 63% das
transações foram realizadas nesses
meios de atendimento. Destaque
para a utilização do aplicativo Sicredi
Mobi (plataforma mobile para uso
em tablets e smartphones), com
crescimento de 168% em número
de transações financeiras e 110 mil
downloads, e para os caixas eletrônicos, que concentram 28% de todas
as movimentações financeiras.
O planejamento de 2015 prevê uma
nova versão de caixa eletrônico, com
tecnologia touchscreen e integração

Desempenho

com a Plataforma Multicanal, e a introdução da operação com cartão no
canal agente credenciado. G4-PR5
O Sicredi conta com um número exclusivamente dedicado ao atendimento
de pessoas com deficiência auditiva ou
de fala, que deve ser usado por meio
de um aparelho específico, adaptado
para a utilização desse público. Os
canais Sicredi Internet, Sicredi Mobi e
caixa eletrônico podem ser utilizados
por pessoas com deficiência auditiva
ou de fala normalmente, por serem
exclusivamente visuais. G4-FS14
Em 2014, 90% do parque de caixas eletrônicos recebeu certificação
quanto aos requisitos de acessibilidade
da norma ABNT–NBR–15250–2005.
As máquinas certificadas estão distribuídas em 97% das unidades de
atendimento do país, sendo que todas
as cooperativas possuem ao menos
um terminal. O canal Sicredi Fone
conta com um número exclusivamente
dedicado ao atendimento de pessoas
com deficiência auditiva ou de fala. No
Sicredi Internet, foram implementadas
ferramentas que permitem aumentar o tamanho dos textos e alterar
o contraste, auxiliando pessoas que
tenham dificuldade de visualização na
utilização do canal. G4-FS14

As operações
por internet,
telefone e mobile
representaram
63% das
transações
realizadas
pelos canais
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Estratégia e decisão

Estratégia

2015

conclusão do processo de
revisão organizacional e da
governança corporativa

O Sicredi está organizado em um
modelo sistêmico e atua por meio
de um padrão operacional e de uma
marca única, sendo reconhecido internacionalmente e posicionando-se em
condições de igualdade aos grandes
conglomerados financeiros. O planejamento estratégico de longo prazo
adotado pela instituição resultou em
transformações que serão determinantes para o seu futuro em aspectos
como o aprimoramento da governança, a ampliação do portfólio de
produtos e serviços, o fortalecimento
dos mecanismos de controle de riscos
e a construção de uma cultura voltada
para o associado.

G4-FS1

organizacional e da governança corporativa, cuja conclusão está prevista
para o final de 2015. O processo
prevê a adoção de um modelo de
gestão com segregação das funções
estratégicas (Conselho de Administração) e das funções executivas
(Diretoria Executiva).
Em 2015, os temas estratégicos
terão continuidade segundo o
conceito do “Fazer com”, aliando
os processos de desenvolvimento,
planejamento e execução com todas
as entidades do Sistema.

Os focos estratégicos que direcionam
a gestão do Sicredi estão centralizados
em quatro temas prioritários: aprofundar o relacionamento com os associados; otimizar os processos de concessão de crédito; melhorar a eficiência
operacional; e garantir níveis adequados de capital e liquidez. Esses temas
têm como elementos catalisadores a
gestão de pessoas, a tecnologia da
informação e a sustentabilidade.
Dentre os destaques das realizações
estratégicas em 2014, encontra-se a
continuidade do processo de revisão
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O planejamento
estratégico de longo prazo
adotado pela instituição
resultou em transformações
que serão determinantes
para o seu futuro

Estratégia de
sustentabilidade
Instituída em 2011, a Política de
Sustentabilidade expressa a visão
do Sicredi quanto aos compromissos com a gestão sustentável. As
cooperativas e instituições integrantes
do Sistema promovem o desenvolvimento das comunidades em que
atuam, social e economicamente, e
entendem a proteção e o respeito
ao meio ambiente como questão
fundamental para proporcionar a
melhora na qualidade de vida dos
seus associados. Durante 2014, o
processo de disseminação da política de sustentabilidade passou a
fazer parte da formação dos novos
colaboradores do Sistema, mediante
cursos especializados realizados por
ocasião da admissão.
Revisado em 2014, o documento define os campos de atuação do Sicredi
em relação à sustentabilidade:
• ratificar o princípio do cooperativismo, pelo qual as cooperativas
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G4-46

trabalham para o desenvolvimento
sustentável das suas comunidades;
• assegurar o engajamento dos
públicos de relacionamento com as
práticas de sustentabilidade;
• incentivar a criação e adequação de
processos, produtos e serviços alinhados ao conceito de sustentabilidade.
Em 2014, completou-se o processo de
construção da materialidade iniciado
em 2013. Nesse processo, foi possível
definir os temas materiais a partir dos
quais serão estabelecidas as atividades e os processos que farão parte
da governança de sustentabilidade
da instituição (para saber mais, ver o
capítulo Materialidade). G4-18
A adoção do processo de materialidade
no Sicredi está em sinergia com o Princípio IV do Protocolo Verde da Febraban
(Federação de Bancos do Brasil). Esse
princípio aborda a importância de

informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas
políticas e práticas de sustentabilidade
da instituição e considerar os impactos
e custos socioambientais na gestão
dos ativos e na análise de risco de
projetos e financiamentos.
A medida também atende à Resolução n.º 4.327 do Banco Central,
que dispõe sobre a implementação
de uma política de responsabilidade
socioambiental pelas instituições
financeiras.
Para 2015, está prevista a regulamentação da área de crédito com foco
nos efeitos socioambientais, incluindo
o desenvolvimento de metodologias
que agreguem valor para o empreendimento e seus associados. Desse
modo, a instituição passa a conhecer
e considerar os riscos dos setores
econômicos com os quais trabalha e a
definir critérios socioambientais para a
concessão de crédito. G4-FS2
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Governança
corporativa
Nos últimos anos, o Sicredi tem se
dedicado à implantação de uma estrutura sistêmica de governança, baseada
sobretudo nas características próprias
do tipo societário da instituição. Um
modelo de gestão adequado a essas
especificidades e integrado a diversas
instâncias faz parte do processo de
sustentabilidade do negócio.
Dentre os projetos dedicados ao aprimoramento da estrutura de governança, especial atenção continuou a ser
dirigida à segregação de funções entre
o Conselho de Administração e a
Diretoria Executiva. Com a finalização

Tema material

G4-34, 35, 37, 38, 40

Modelo de gestão
Envolve as particularidades da estrutura
de governança do Sicredi enquanto um
sistema de cooperativas de crédito. A
estrutura de governança exigida por
esse modelo, com forte participação do
associado e necessidade de integração
entre diferentes entidades e níveis de

decisão, demanda uma permanente
evolução das boas práticas em todo
o Sistema. A revisão da governança
se refletiu no fortalecimento da gestão, mudou a percepção do mercado sobre a instituição e ampliou o
acesso a fontes de financiamento,
inclusive internacionais.

No Sicredi,
cada uma das
instâncias deve ter
estrutura própria
de governança,
formada por
Conselho de
Administração,
Conselho Fiscal
e Diretoria
Executiva

Estratégia e governança

pelas cooperativas prevista para 2015,
o processo envolve reforma estatutária
para inclusão da Diretoria Executiva
como órgão de administração.
As medidas em implantação contribuíram para o aprimoramento da
estrutura de Controles Internos, com
o desenvolvimento de um projeto de
gestão integrada de riscos, correlacionando as atividades de risco operacional, controles internos, compliance e
auditoria interna.
Estrutura de
governança G4-34
O Sicredi está organizado em um
sistema com 98 cooperativas de crédito
filiadas, distribuídas em quatro Centrais
Regionais – controladoras da Sicredi
Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Corretora
de Seguros, uma Administradora de
Cartões, uma Administradora de Consórcios e uma Administradora de Bens.
Conselho de
Administração da
SicrediPar G4-35, 38, 46, 48
A Sicredi Participações S.A. é uma holding pura, constituída para controlar o
Banco Cooperativo Sicredi e coordenar
as decisões estratégicas do Sistema.
O Conselho de Administração da
SicrediPar é o mais alto órgão de
governança do Sicredi e se reúne
mensalmente. G4-47 É composto de
dez membros, sendo quatro presidentes das centrais, quatro presidentes
de cooperativas singulares (um por
central) e dois representantes indicados pelo Rabobank. Todos são eleitos
em assembleia geral, com mandato de
três anos. O órgão recebe o assessoramento permanente de comitês em
reuniões e comunicados, por meio dos
quais se mantém informado sobre os
processos de gestão de riscos, as ocorrências e os encaminhamentos. G4-46
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Visão geral dos comitês

G4-34

Composição do Conselho
de Administração da
SicrediPar (CAS)
G4-34

SicrediPar
Conselho de
Administração

Manfred Alfonso Dasenbrock
Presidente do CAD e presidente
da Central Sicredi PR/SP/RJ

G4-39

Orlando Borges Müller
Vice-presidente do CAD e presidente
da Central Sicredi Sul

Comitê
de Riscos

Comitê
Estratégico e de
acompanhamento

Comitê
dos Fundos
Garantidores

João Spenthof
Conselheiro do CAD e presidente
da Central Sicredi MT/PA/RO

Comitê de
Auditoria e
Compliance

Comitê de Pessoas
e Conduta

Celso Figueira
Conselheiro do CAD e presidente
da Central Sicredi Brasil Central

BANCO, CONFEDERAÇÃO E EMPRESAS
DIRETORIA
EXECUTIVA

Wellington Ferreira
Conselheiro do CAD e presidente
da Sicredi União PR/SP
Egídio Morsch
Conselheiro do CAD e presidente
da Sicredi Centro Serra RS

Comitê de
Remuneração

Comitê
Central de
Sustentabilidade

Comitê de
Usuários

Comitê de
Auditoria

Comitê Técnico
de Riscos

Comitê de
Compliance

Comitê de
Operações

Comitê de
Tesouraria

Comitê de Crédito

Comitê Tributário

Eledir Techio
Conselheiro do CAD e presidente
da Sicredi Ouro Verde MT
Celso Ramos Régis
Conselheiro do CAD e presidente da Sicredi União MS
Cornelis Beijer
Conselheiro do CAD, representando o Rabobank
Guilhermo Bilbao
Conselheiro do CAD, representando o Rabobank

Comitês independentes
Comitês Independentes
Comitê de Marcação
de Mercado
Comitê de Investimentos em Crédito
Privado para Recursos Sicredi
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Comitê de Marcação de Mercado
Avalia e emite parecer sobre assuntos
relacionados a mercado de ativos operados
pelo Sicredi.
Comitê Técnico de Análise de
Investimentos
Atribui limites de concentração de risco na
administração de fundos de investimento,
carteiras administradas e clubes de investimento.
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Comitês do Conselho
de Administração
da SicrediPar

Comitês da
Diretoria Executiva

Comitê de Auditoria e Compliance
Auxilia nas decisões quanto aos padrões e
procedimentos aplicados para o atendimento
de normas oficiais e internas.

Comitê Central de Sustentabilidade
Ver detalhes na página 56.

G4-36

G4-37, 43, 46, 49

Comitê Estratégico
e de Acompanhamento
Contribui com a estruturação das estratégias de
longo prazo, como entrada em novos mercados.
Monitora os direcionadores estratégicos.
Comitê de Riscos
Apoia a formulação e o acompanhamento das
políticas e metodologias de controle de riscos.
Comitê de Fundos Garantidores
Avalia e recomenda decisões quanto ao uso de
recursos dos fundos garantidores destinados.
Comitê de Pessoas e Conduta
Assessora decisões sobre políticas de gestão
de pessoas aplicáveis às entidades do Sistema,
inclusive o Conselho de Administração.

Diretoria Executiva

G4-36

Banco Cooperativo Sicredi
Ademar Schardong
Presidente executivo do Sicredi
Edson Georges Nassar
Diretor executivo de Produtos e Negócios
João Tavares
Diretor executivo de Administração e Finanças
Julio Cardozo
Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos
Wolney Romano
Diretor de Tesouraria
Daniel Frederic Van Det
Diretor executivo de Crédito

Comitê de Auditoria
Avalia e manifesta-se sobre todos os temas relacionados
às auditorias, interna e externa.
Comitê de Usuários	
Exerce o papel de órgão consultivo em
desenvolvimento e melhorias nos projetos de
produtos e serviços, comunicação e marketing.
Comitê de Operações
Exerce o papel de órgão consultivo em processos
administrativos e operacionais e temas relacionados à
tecnologia da informação.
Comitê de Compliance
Atua como órgão consultivo em questões de
compliance, controles internos e riscos operacionais.
Comitê Técnico de Riscos
Responde pela avaliação e emissão de parecer sobre
assuntos técnicos vinculados a riscos de crédito,
liquidez, mercado e operacional.
Comitê de Remuneração
Contribui na elaboração da política de remuneração dos
diretores e propõe programas especiais de recrutamento
e desligamento, com adequação ao mercado e à gestão
de riscos.
Comitê de Crédito
Apoia na atribuição dos limites de crédito e analisa
propostas de recuperação de crédito dentro dos
preceitos normativos.
Comitê Tributário
Assessora nos assuntos relativos a tributos e
contribuições sobre as operações, produtos e serviços
das empresas que integram o Sicredi.
Comitê de Tesouraria
Contribui e supervisiona as atividades de Tesouraria,
de acordo com a Política de Investimentos
e Liquidez da instituição.

Confederação Sicredi

Ademar Schardong
Presidente executivo do Sicredi

Edson Georges Nassar
Diretor executivo de Produtos e Negócios
Paulino Rodrigues
Diretor executivo de TI e Operações
João Tavares
Diretor executivo de Administração e Finanças

Estratégia e governança

Fundação Sicredi

Ademar Schardong
Presidente executivo do Sicredi

Edson Georges Nassar
Diretor executivo de Produtos
e Negócios
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Requisitos de conselheiro G4-40
Os critérios definidos para o ocupante
de cargo no Conselho de Administração estão determinados no estatuto
da instituição e no Regulamento
Interno do Conselho. Entre outras
exigências, os indicados devem ter
exercido, de forma efetiva, por no mínimo dois mandatos integrais, o cargo de conselheiro de administração
em cooperativa de crédito integrante
do Sicredi que esteja enquadrada
nas normas internas. Os representantes do Rabobank são indicados de
acordo com o seu desempenho na
instituição, e todos possuem qualificação profissional de acordo com as
posições que ocupam.
Conselho Fiscal da SicrediPar
Cabe ao órgão monitorar o cumpri-

Comitê Central de
Sustentabilidade

mento dos deveres legais e estatutários dos administradores e manter o
Conselho de Administração informado sobre os resultados de seus trabalhos, alertando os membros quando
são constatadas irregularidades.
Diretoria Executiva
Instância responsável pela administração dos negócios e pela implementação das políticas e diretrizes da
instituição no Banco Cooperativo e
empresas controladas, na Confederação e na Fundação. Os membros são
eleitos pelas assembleias gerais para
um mandato de três anos, permitida
a reeleição e podendo ser destituídos
a qualquer tempo por esse órgão.
Conta com o assessoramento dos
comitês (ver página 53). GR-35

Criado em 2011, está encarregado de
monitorar e aprimorar a aplicação da
Política de Sustentabilidade. Composto
de representantes das centrais e do
Centro Administrativo. Coordenado
pelo presidente executivo do Sicredi, o
órgão tem a representação desdobrada
em quatro subcomitês vinculados às
centrais e outros três subcomitês no
Centro Administrativo Sicredi. Os membros do comitê mantêm duas reuniões
ordinárias por ano, por subcomitê, e
uma reunião ordinária com todos os
subcomitês. As reuniões extraordinárias
são realizadas quando necessárias.
Subcomitês do
Comitê Central de
Sustentabilidade
Processos Sustentáveis
Define critérios socioambientais para
os processos de compras e contratação de serviços; cria procedimentos
operacionais que consideram conceitos de ecoeficiência nos processos;
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A separação de
funções entre
os Conselhos de
Administração
e as Diretorias
Executivas no
Sicredi será
concluída
em 2015

e colabora com a aplicação das políticas
normativas voltadas para a segurança
dos dados dos associados e os padrões
éticos de atuação de colaboradores.
Produtos e Serviços Sustentáveis
Incentiva internamente a criação de
produtos e serviços com foco socioambiental; e promove o desenvolvimento de materiais e ações destinados
aos associados para comunicar com
transparência as características dos
produtos e serviços do Sicredi.
Pessoas pela Sustentabilidade
Promove o alinhamento entre a Política de Sustentabilidade e o Código de
Conduta; estimula o desenvolvimento
de programas de educação com foco
em sustentabilidade e na participação
de todos os stakeholders; preza por
condições de trabalho adequadas; e
estimula o uso consciente dos serviços
financeiros por parte de associados e
colaboradores.
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Conselho de Administração
da SicrediPar

Governança nas
cooperativas singulares
e centrais
Na governança de um sistema cooperativo, cabe às cooperativas centrais
supervisionar e coordenar a atuação
das cooperativas filiadas, apoiando-as
nas atividades de desenvolvimento e
expansão. Esse órgão também tem a
missão de difundir o cooperativismo de
crédito, e sua atuação na SicrediPar se
faz por meio da presença de seus presidentes no Conselho de Administração.
Primeiro pilar da cadeia da decisão do
Sicredi, as cooperativas singulares são o
principal elo com os associados.
A segregação entre funções estratégicas
e executivas na governança das cooperativas de crédito filiadas ao Sicredi,
que atende à Resolução 3.859/2010 do
Conselho Monetário Nacional (CMN),
deve estar concluída em 2015 e proporciona uma nova dinâmica ao Sistema. A
resolução determina que cada uma das
entidades cooperativas de crédito deve
ter estrutura própria de governança, formada por Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

Estratégia e governança

Estrutura de governança
das cooperativas
singulares G4-34
Conselho de Administração – formado por associados eleitos pelos demais
associados, tem a responsabilidade
pelo direcionamento estratégico da
cooperativa e pela apresentação de
propostas para a Assembleia Geral.
É composto de um presidente, um
vice-presidente e conselheiros (três,
no mínimo, e dez, no máximo), com
suplentes em número igual ao dos titulares, eleitos para mandatos de quatro
anos. A cada mandato, é obrigatória
a renovação de pelo menos um terço
dos membros. Seu presidente exerce a
função institucional de presidente da
cooperativa, liderando o relacionamento com os associados e representando
a instituição nos fóruns estratégicos
do Sistema, nas instâncias políticas e
perante a comunidade e a imprensa.
Entre suas atribuições estão promover
novas lideranças cooperativistas e monitorar a atuação dos executivos.
Diretoria Executiva – indicada e
eleita pelo Conselho de Adminis-

tração, é responsável pela gestão
executiva da cooperativa, segundo os direcionadores estratégicos
do Conselho de Administração. A
composição da Diretoria Executiva
pode ser de dois ou três diretores,
conforme a cooperativa, observando
a obrigatória aplicação dos princípios
de segregação de função. Cabe ao
diretor executivo a responsabilidade pela gestão, respondendo pela
execução das diretrizes fixadas pelo
Conselho de Administração e pela
implantação e execução dos planejamentos estratégico, financeiro e de
investimentos da cooperativa, sobre
os quais presta contas, regularmente, ao conselho e a seu presidente.
Conselho Fiscal – órgão independente, formado por representantes
eleitos pelos associados, com a
incumbência de fiscalizar, de forma
assídua e minuciosa, a administração
do patrimônio e das operações da
cooperativa. Composto de três membros efetivos e três suplentes, todos
associados, eleitos com mandato de
até três anos na Assembleia Geral.
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As decisões dos
associados nas
assembleias
seguem um
encadeamento
de instâncias
representativas

Dinâmica da participação
nas cooperativas de
crédito G4-37
Na base de organização e participação dos associados do Sicredi está o
princípio Um Associado, um Voto. O
sistema participativo na cooperativa,
descrito a seguir, estrutura-se, desde
o núcleo inicial, em um encadeamento de instâncias representativas
destinado a refletir a vontade dos
2,9 milhões de associados e fazer
chegar suas decisões ao Conselho de
Administração da SicrediPar.
Núcleo de Associados – as cooperativas com mais de 3 mil associados se
organizam em núcleos com até 900
membros.
Reunião de Núcleo – encontros
de associados para dialogar sobre
questões de interesse do negócio e a
prestação de contas da cooperativa.
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Assembleia de Núcleo – reunião
para eleger o coordenador de núcleo,
deliberar sobre as atividades planejadas e executadas e o voto que será
levado à Assembleia Geral da Cooperativa pelo coordenador de núcleo.
Assembleia Geral Ordinária da
Cooperativa – reunião de associados
para deliberar sobre a prestação de
contas da cooperativa, a destinação
das sobras ou o rateio das perdas e a
eleição dos componentes dos órgãos
de administração. Ocorre uma vez por
ano, por cooperativa.
Assembleia Geral Extraordinária da
Cooperativa – convocada quando necessário, coordenadores se reúnem para
tratar e deliberar sobre os assuntos de
interesse do associado. É de competência exclusiva dessa assembleia questões
como reforma estatutária, fusões e
incorporações, entre outros temas.
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Ética e transparência
G4-37, 41, 56, 57, 58, SO4, So5, HR3

Manter uma gestão transparente,
prevenir e minimizar os riscos inerentes a suas atividades e contribuir
com os órgãos governamentais para
evitar, detectar e denunciar qualquer
ação ilícita contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) são compromissos essenciais na atuação do
Sicredi. Para tanto, criou uma rede
de controles internos, periodicamente ajustados, cujas regras são
aprovadas pelas cooperativas, formalizadas pelo Conselho de Administração da SicrediPar e se tornam de
cumprimento obrigatório em todos
os níveis da instituição. G4-49

apresentação executiva. As informações também são enviadas para
a Diretoria Executiva e disponibilizadas para as cooperativas no Portal
Corporativo; G4-49
• Ouvidoria Interna – responsável
pelo registro e encaminhamento das
manifestações dos colaboradores,
com o compromisso da confidencialidade das informações e de retorno
das demandas. Tem acesso direto
ao Conselho para tratar de questões
críticas. G4-49

• SAC Sicredi – também preparado
para atender deficientes auditivos
e de fala;

Código de Conduta
Ferramenta de alinhamento dos
princípios e valores da instituição, o
Código de Conduta do Sicredi aborda
a conduta esperada dos colaboradores
e orienta sobre a tomada de decisões
em relação aos públicos estratégicos,
além de valorizar a cultura cooperativa. O conhecimento do código faz
parte do processo de admissão de
novos funcionários e, durante 2014,
teve 96,1% de adesão sistêmica.

• Ouvidoria para associados –
também incumbida de zelar pelo
atendimento à legislação e aos
normativos internos e externos e
pela presença nas redes sociais.
Tem acesso direto ao Conselho de
Administração e ao Conselho Fiscal
da SicrediPar. A comunicação é
feita, mensalmente, por meio de

O documento ainda reforça, entre
os colaboradores, o compromisso do
Sicredi com as regras e boas práticas
do sistema financeiro para a prevenção de atos ilícitos em suas operações. Entre elas, traz as orientações
relativas à Política de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro (PLD), atualizadas anualmente.

Para acompanhar e monitorar reclamações, denúncias e informações, o
Sistema conta com canais de relacionamento de fácil acesso tanto para
associados e usuários como para o
público interno. Entre eles, estão:

Painel Gerencial
de Indicadores
Para mensurar e fazer a gestão das manifestações, a Ouvidoria Sicredi desenvolveu uma ferramenta que acompanha os
incidentes registrados pelos associados e
usuários, incluindo aqueles identificados
pela instituição no Sistema de Registro
e Reclamações do Sistema Financeiro
Nacional (SFN). O Painel Gerencial de
Indicadores é atualizado mensalmente
e publicado na página da Ouvidoria no
Portal Corporativo. A partir da análise
dos registros efetuados pelos associados,
o órgão emite recomendações às cooperativas e áreas corporativas de negócio,
quando identificado o não cumprimento de alguma legislação ou normativa
vigente. Em 2014, o total de ocorrências
registradas e tratadas pela Ouvidoria foi
de 5.252 incidentes, apresentando um
decréscimo de 5% em comparação ao
período anterior. Dentre os temas mais
frequentes estiveram: insatisfação relacionada a contas e tarifas; à associação/
demissão; cota capital e informações da
conta corrente; atendimentos e filas nas
unidades de atendimento; liberação e
renegociação de crédito PF e PJ; emissão
de cartões e senhas; e dúvidas relacionadas às faturas e a canais de atendimento,
tais como Sicredi Total Internet e caixas
eletrônicos. Houve, ainda, incremento no
volume de recomendações referentes a
assuntos específicos de atendimento a
não associados, como os causados por
greve nas instituições bancárias. G4-50

Manifestações por canal
Incidentes tratados

2010

2011

2012

2013

2014

SAC

2.843

4.047

4.494

4.628

4.470 (85%)

Ouvidoria (reincidência de SAC)

34

100

109

72

25 (0,5%)

RDR Banco Central

85

85

123

240

232 (4%)

0

283

505

567

525 (10%)

2.962

4.515

5.231

5.507

5.252

11

17

20

21

21

Redes sociais
Total
Entrada média por dia útil
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Gestão de risco
O controle
gerencial dos
riscos no Sicredi
segue as normas
do Sistema
Financeiro
Nacional (SFN)
e os preceitos
do Acordo
de Basileia

O aprimoramento dos processos de gestão de riscos, para identificar, prevenir
e mitigar eventuais perdas que afetem
as atividades e os negócios, é prioridade para o Sicredi. Exemplo disso foi a
adoção do modelo de gestão integrada
de riscos e controles, que abrange as
áreas de Compliance, Controles Internos, Risco Operacional e Continuidade
de Negócios. A presença de colegiados
responsáveis pelo tema na estrutura de
comitês, que se reportam diretamente
ao Conselho de Administração da SicrediPar, é outra medida que visa garantir
independência e solidez na governança
de riscos. G4-46, 49
O controle gerencial dos riscos no Sicredi está em sintonia com as melhores práticas, alicerçadas por ferramentas de alta tecnologia, seguindo as
normas estabelecidas pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN). Elas também
se encontram em total consonância
com os preceitos do Acordo de Basileia, conjunto de recomendações de
melhores práticas relativas à estrutura
de capital de instituições financeiras.
A instituição mantém áreas especializadas centralizadas no Banco Cooperativo Sicredi. A atividade utiliza o
modelo de gestão integrada, em que
cada evento é analisado pela perspectiva de risco existente, operação
da qual participam as áreas de Risco
Operacional, Compliance, Controles

Principais
riscos
administrados

Risco de Crédito
Possibilidade de perdas em decorrência de não cumprimento das obrigações por parte do credor, desvalorização de ganhos ou remunerações
e vantagens concedidas, ou mesmo
prejuízos com custos na negociação
ou recuperação do crédito.
Risco de Liquidez
Provém da impossibilidade de a instituição honrar seus compromissos ou
de fazê-lo com prejuízos consideráveis,
por conta de um desequilíbrio entre
ativos negociáveis e passivos exigíveis.
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G4-14

Internos e de Continuidade de Negócios. Durante 2014, o processo de gerenciamento integrado de controles e
riscos passou a ser expandido para as
cooperativas, com resultados significativos em consolidação de informações
e ganhos de escala e benefícios para
o Sistema.
Controles Internos e
Riscos Operacionais
Em 2014, o processo de gestão de
riscos do Sicredi teve aprimoradas
as diretrizes e estratégias para a
identificação, avaliação e mitigação
de eventos danosos à instituição. Em
Controles Internos, destaque para
as ações com foco em metodologias destinadas à redução de riscos
operacionais, bem como à consolidação da base de dados das perdas
operacionais das cooperativas. Foi
possível, assim, ampliar o processo de sinalização de riscos não só
para o Banco Cooperativo Sicredi,
mas também para as empresas do
Centro Administrativo Sicredi e para
as cooperativas. O mapeamento dos
processos de controle e riscos nas
operações das cooperativas avançou
fortemente em 2014, propiciando
maturidade às avaliações de perdas
operacionais e conferindo maior
riqueza de detalhes às informações
da base de dados. Como resultado, o
Sicredi reduziu cerca de 35% de suas
perdas operacionais no período.

Risco de Mercado
Decorrente de flutuações no mercado
financeiro, como índices de preços,
oscilação no valor de ações e mercadorias, variações cambiais e taxas de juros.
Risco Operacional
Probabilidade de perdas decorrentes
de falhas, deficiências ou inadequação
de processos internos ou externos,
pessoas ou sistemas, e mesmo de
eventos externos.
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Estrutura de controles internos
Rede de relacionamento
Centro Administrativo Sicredi
Política e
ferramentas para
todo o Sistema

Centrais
Supervisão dos
controles de filiais

Controles internos
e compliance para
as empresas do CAS

Suporte às centrais
e cooperativas
relativo aos processos
centralizados

Controles
e compliance
de Central
Disseminar políticas
e ferramentas
para filiadas

Compliance
Responsável pela gestão de normativos
internos e externos destinados a garantir o adequado gerenciamento dos
riscos, Compliance atua na prevenção
de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo e alguns outros
projetos ligados a riscos de crime
financeiro. Para tanto, conta com processos padronizados e gerenciamento
centralizado da atividade, além de uma
plataforma robusta de monitoramento
de informações, mantendo-se em linha
com as melhores práticas de segurança
do mercado internacional.
Em consonância com a Política de Sustentabilidade do Sicredi, em 2014 foram
implantados projetos de organização de
normativos e de documentos internos
para formalizar regras, papéis e responsabilidades para a adoção de uma análise de risco de gestão socioambiental. O
trabalho tem como escopo mais amplo
adequar os desdobramentos da Política
de Sustentabilidade às demais políticas
e normas relacionadas. Encontra-se em
preparação a adequação das políticas
internas e dos procedimentos à Lei
12.846/2013, de prevenção e combate
à corrupção (ver detalhamento em
Informes complementares). G4-SO3, SO4
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Cooperativas
Monitoramento dos
controles internos e das
atividades de compliance
da Cooperativa e
das unidades de
atendimento

Continuidade de Negócios
Estratégica para a perenidade da instituição e de suas operações, Continuidade de Negócios compõe a gestão
integrada de riscos e controles do
Sicredi e é sustentada por dois pilares.
Em caso de ocorrência grave, a área
de Tecnologia da Informação é responsável pela recuperação de dados e
sistemas essenciais para as operações
da instituição, enquanto a própria área
de Continuidade de Negócios define
as medidas de continuidade para o
processo de gestão e de pessoas.
Outra importante atividade consiste
na análise de impactos diante de uma
situação de mudança – por exemplo,
a descontinuidade de um produto ou
de um serviço de TI – para os planos e
estratégias da instituição. G4-14

59

Informes
complementares
Perfil do trabalhador

G4-10

Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região, discriminado por gênero
De forma geral, o Sicredi teve um aumento de 7,1% no seu quadro de colaboradores em relação a 2013,
destacando-se o incremento de 15,6% nos níveis especialistas.

Número de colaboradores por
nível funcional

2013

2014

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

367

18

387

27

1.450

1.015

1.486

1.159

Supervisores2

243

372

246

355

Especialistas

754

725

900

852

Vendedores

1.502

1.860

1.645

2.143

Técnico 2.º grau

2.379

4.913

63

66

Administrativos

58

66

2.545

5.240

Estagiários

134

233

231

477

Jovem aprendiz

268

542

154

216

7.155

9.744

7.657

10.535

Diretores1
Gerentes

Total por gênero

16.899

Total

18.192

No grupo funcional diretores, encontram-se também superintendentes, presidentes, vice-presidente e conselheiros.
No grupo funcional supervisores, encontram-se também os coordenadores e consultores.

1
2

Número de colaboradores
por tipo de contrato

2013

2014

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

134

233

154

216

Tempo indeterminado

7.021

9.511

7.503

10.319

Total por gênero

7.155

9.744

7.657

10.535

Tempo determinado3

Total

Número de colaboradores por tipo de
emprego
Jornada integral

16.899

2013

2014

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

7.155

9.744

7.657

10.535

-

-

-

-

7.155

9.744

7.657

10.535

Meio período
Total por gênero

18.192

Total

16.899

18.192

Para o tipo de contrato de prazo determinado, foram considerados apenas os jovens aprendizes.

3
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Número de colaboradores por região

2013

2014

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

RS/SC

3.075

4.558

3.120

4.633

PR/SP/RJ

2.053

2.717

2.271

3.075

MT/PA/RO

815

1.308

905

1.465

MS/GO/TO

437

529

483

624

Centro Administrativo4

775

632

878

738

7.155

9.744

7.657

10.535

Total por gênero
Total

16.899

18.192

O Centro Administrativo Sicredi localiza-se em Porto Alegre/RS.

4

Emprego

G4-LA1

Número total e taxas de novas contratações e rotatividade de empregados,
por faixa etária, gênero e região

Número de desligamentos por gênero

2012

2013

2014

Homens

1.031

1.483

1.472

Mulheres

1.269

1.971

2.094

TOTAL

2.300

3.454

3.566

Número de contratação por gênero

2012

2013

2014

Homens

1.643

1.980

2.066

Mulheres

2.527

2.898

3.003

TOTAL

4.170

4.878

5.069

Taxa de rotatividade por gênero (%)

2012

2013

2014

Homens

6,7%

8,78%

23,10%

Mulheres

8,25%

11,66%

24,19%

14,95%

20,44%

19,60%

2012

2013

2014

Homens

10,70%

11,72%

11,36%

Mulheres

16,46%

17,15%

16,51%

TOTAL

27,16%

28,87%

27,86%

TOTAL

Taxa de contratação por gênero

informes complementares
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Número de
desligamentos
por faixa
etária

2012

2013

Até 30 anos

1.590

Entre 31 e 50 anos
Acima de 50 anos
TOTAL
Taxa de
rotatividade
por faixa
etária (%)

2014

Número de
contratação
por faixa
etária

2012

2013

2014

2.574

2.576

Até 30 anos

3.511

3.954

4.086

669

838

946

Entre 31 e 50 anos

635

899

947

41

42

44

Acima de 50 anos

24

25

36

2.300

3.454

3.566

4.170

4.878

5.069

2012

2013

2014

22,87%

23,40%

22,46%

TOTAL
Taxa de
contratação
por faixa
etária (%)

2012

2013

2014

10,34%

15,23%

30,71%

Até 30 anos

Entre 31 e 50 anos

4,35%

4,96%

13,72%

Entre 31 e 50 anos

4,14%

5,32%

5,21%

Acima de 50 anos

0,26%

0,25%

8,91%

Acima de 50 anos

0,16%

0,15%

0,20%

14,95%

20,44%

19,60%

27,16%

28,87%

27,86%

2012

2013

2014

Número de
contratação
por região

2012

2013

2014

RS/SC

941

1.393

1.445

RS/SC

1.582

1.716

1.694

PR/SP/RJ

640

1.054

1.069

PR/SP/RJ

1.390

1.550

1.654

MT/PA/RO

366

500

523

MT/PA/RO

520

816

810

MS/GO/TO

189

244

276

MS/GO/TO

285

380

438

Centro
Administrativo

164

263

253

Centro
Administrativo

393

416

473

2.300

3.454

3.566

4.170

4.878

5.069

2012

2013

2014

2012

2013

2014

RS/SC

6,12%

8,2%

20,24%

RS/SC

10,30%

10,15%

9,31%

PR/SP/RJ

4,16%

6,2%

25,47%

PR/SP/RJ

9,05%

9,17%

9,09%

MT/PA/RO

2,38%

3%

28,12%

MT/PA/RO

3,39%

4,83%

4,45%

MS/GO/TO

1,22%

1,4%

32,25%

MS/GO/TO

1,86%

2,25%

2,41%

Centro
Administrativo

1,06%

1,6%

22,46%

Centro
Administrativo

2,56%

2,46%

2,60%

14,94%

20,40%

19,60%

TOTAL

27,16%

28,87%

27,86%

Até 30 anos

TOTAL
Número de
desligamentos
por região

TOTAL
Taxa de
rotatividade
por região (%)

TOTAL
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Taxa de
contratação
por região (%)
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Treinamento e educação

G4-LA9

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, por gênero, discriminada por categoria funcional
Em 2014, foram capacitados 17.425 colaboradores, contra 17.743 capacitados em 2013. Entretanto, a média de horas
investidas em treinamento no ano de 2014 foi superior à do ano anterior, o que resultou na evolução do indicador em
178,78%.
Média por gênero

2013 – horas

2014 – horas

Homens

9:02:28

29:24:38

Mulheres

11:39:26

29:30:21

Média de horas de treinamento
categoria funcional/por colaborador5

2013

2014

10:29:30

30:11:17

Diretores

6:14:43

17:07:26

Especialistas

7:28:01

23:29:32

Estagiários

9:33:35

24:57:39

10:39:23

24:32:30

Jovem aprendiz

7:02:59

15:31:49

Supervisores

9:52:14

32:50:38

Técnico 2.º grau

8:14:29

26:02:15

13:05:14

36:06:33

10:34:14

29:28:05

Administrativos

Gerentes

Vendedores
MÉDIA TOTAL

Foram considerados inclusive colaboradores atualmente desligados, pois receberam investimento em capacitação em 2014, precisando fazer parte do indicador.

5

Diversidade e igualdade
de oportunidades
G4-LA12

Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados
por categoria funcional6
Porcentagem de pessoas
nos grupos funcionais da
empresa, por gênero

2012

2013

2014

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretores

95,66%

4,34%

95,40%

4,60%

93,48%

6,52%

Gerentes

65,00%

35,00%

58,80%

41,20%

56,18%

43,82%

Supervisores

43,00%

57,00%

39,50%

60,50%

40,93%

59,07%

No Grupo funcional diretores, encontra-se também: Superintendentes, Presidentes, Vice-Presidente e Conselheiros. No grupo funcional Supervisores encontra-se
também os Coordenadores e Consultores.

6

informes complementares
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2012

Porcentagem
de negros7

2013

2014

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretores

-

-

16,40%

1,00%

0,00%

0,00%

Gerentes

-

-

2,60%

2,00%

0,26%

0,19%

Supervisores

-

-

1,30%

2,00%

0,50%

0,00%

Especialistas

-

-

2,20%

2,20%

0,34%

0,23%

Vendedores

-

-

5,20%

6,10%

0,21%

0,40%

Técnicos 2.º grau

-

-

3,20%

2,40%

0,78%

0,00%

Administrativos

-

-

3,80%

7,10%

0,32%

0,59%

Estagiários

-

-

4,40%

12,60%

0,42%

0,28%

Jovem aprendiz

-

-

13,40%

20,70%

0,54%

0,27%

Porcentagem de portadores
de deficiência

2012

2013

2014

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretores

0,25%

0,00%

0,50%

0%

0,48%

0,24%

Gerentes

0,31%

0,15%

0,20%

0,10%

0,38%

0,19%

Supervisores

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,33%

0,00%

Especialistas

0,00%

0,00%

0,90%

0,40%

0,74%

0,34%

Vendedores

0,47%

0,55%

0,70%

0,50%

0,66%

0,53%

Técnicos 2.º grau

7,32%

0,00%

3,20%

3,20%

1,55%

3,10%

Administrativos

0,82%

0,80%

1,00%

1,10%

1,05%

0,96%

Estagiários

0,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Jovem aprendiz

0,00%

0,31%

0,00%

0,30%

0,00%

0,00%

Cálculo feito com base no total de funcionários por categoria funcional, para que seja possível visualizar as diferenças entre gêneros, por cargo.
As informações dos anos de 2012 e 2013 não foram apuradas para a % de negros, sendo esse o primeiro ano de sua divulgação. Anteriormente, eram considerados
“não brancos” juntamente na composição do indicador. Nesse ano o número reduziu, pois consideram-se apenas os negros.
7

Porcentagem
por faixa
etária

2012
Até 30
anos

30 a
50 anos

Acima de
50 anos

2013
Até 30
anos

30 a
50 anos

Acima de
50 anos

2014
Até 30
anos

30 a
50 anos

Acima de
50 anos

Diretores

26,97%

45,62%

27,41%

0,50%

51,40%

48,10%

1%

50%

50%

Gerentes

19,65%

75,90%

4,45%

28,80%

67,40%

3,80%

27,57%

68,62%

3,82%

Supervisores

41,47%

58,14%

0,40%

45,80%

52,20%

2,00%

41,43%

57,07%

1,50%

Especialistas

0,00%

0,00%

0,00%

43,40%

54,40%

2,20%

42,29%

55,31%

2,39%

Vendedores

76,03%

23,67%

0,30%

58,90%

40,20%

0,90%

57,79%

41,13%

1,08%

Técnicos 2.º grau

46,35%

51,21%

2,44%

50,00%

48,40%

1,60%

55,04%

42,63%

2,33%

Administrativos

59,38%

39,70%

0,92%

75,80%

23,70%

0,50%

74,43%

24,96%

0,62%

Estagiários

98,30%

1,70%

0,00%

98,00%

1,90%

0,10%

98,72%

1,27%

0,00%

Jovem aprendiz

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%
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Proporção de salário-base entre homens
e mulheres, por categoria funcional
G4-LA13

O percentual se refere à proporção do salário recebido pelas mulheres em relação ao salário dos homens
Remuneração média por categoria funcional

Proporção Mulher x Homem (%)

Diretores8

92%

Gerentes

65%

Supervisores

67%

Especialistas

80%

Vendedores

87%

Técnico 2.º grau

75%

Administrativos

99%

Estagiários

92%

9

Jovem aprendiz

102%

No grupo funcional diretores, encontram-se também superintendentes, presidentes, vice-presidente e conselheiros.
No grupo funcional supervisores, encontram-se também os coordenadores e consultores.

8
9

Categoria social – sociedade

Unidades submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção G4-SO3

As matrizes de riscos de conta corrente
e de cadastro e associação contemplam
avaliações diretamente relacionadas à
corrupção nos itens a seguir:10

Sobre os riscos significativos relacionados à corrupção identificados com
base em avaliações de riscos, são
observados:

Conta corrente: acompanhamento
mensal dos indícios de lavagem de dinheiro; e comunicação tempestiva de
transações obrigatórias e com indícios
de lavagem de dinheiro ao Coaf.

Conta corrente: falhas em execução,
cumprimento de prazos e gerenciamento; utilização indevida de conta
corrente para fins de lavagem de
dinheiro; fraudes externas; e utilização
indevida de conta corrente para fins
diferentes do que se propõe a abertura da conta.

Cadastro e associação: aprovação da
proposta de admissão pelo Conselho
de Administração; confirmação de
informações do associado por meio da
realização de visitas; e monitoramento e investigação de associados com
suspeita de fraude.

Cadastro e associação: associação em
desacordo com as regras estatutárias
de admissão de associados e legislação
vigente; e ausência de monitoramen-

to e investigação de associados com
suspeitas de fraude.
Os controles relativos à avaliação de
riscos relacionados à corrupção estão
listados nas matrizes de riscos de conta
corrente e de cadastro e associação.
Do total de cem cooperativas, em
conta corrente foram concluídas, no
ano de 2014, 85% das avaliações. E,
para cadastro e associação, 98% das
avaliações. As cooperativas que não
concluíram suas avaliações no decorrer
do ano de 2014 deverão concluir até o
início de 2015.

As matrizes de riscos são desenvolvidas e acompanhadas pela área de Controles Internos, Compliance e Risco Operacional do Banco Cooperativo Sicredi, em conjunto com
os profissionais de Controles Internos das centrais e das cooperativas. As avaliações são realizadas pelos profissionais de Controles Internos das cooperativas. As avaliações
de cada item listado em cada matriz devem ser realizadas para a totalidade de cooperativas, e o acompanhamento é realizado em ferramenta específica (SAS).

10
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Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos anticorrupção G4-SO4

Conforme posição de novembro de 2014, do total de colaboradores do Sistema Sicredi, 88% realizaram o treinamento e foram aprovados na capacitação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.11
Consideramos como comunicados todos os colaboradores, de acordo com a região a qual pertecem.12
Total de empregados comunicados e/ou treinados em procedimentos
anticorrupção, por região13
Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Norte

Comunicados

Treinados

Comunicados

Treinados

Comunicados

Treinados

Comunicados

Treinados

Diretoria

177

136

111

78

39

34

56

41

Gerência

2162

1908

1449

1281

295

253

611

528

255

230

243

216

20

17

46

40

1564

1350

491

379

89

65

222

157

32

30

29

23

6

6

10

9

Operacional

4558

4111

2677

2389

616

562

1300

1168

Aprendizes

258

214

78

68

17

17

19

18

Estagiários

354

316

246

232

22

19

91

81

9360

8295

5324

4666

1104

973

2355

2042

Coordenação
Supervisão
Administrativo

Total por
região

O treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) é de realização obrigatória para todos os colaboradores do Sicredi e
está incluso na formação básica do Sicredi, disponível na plataforma Sicredi Aprende, a qual disponibiliza treinamentos em EAD para todos os colaboradores. Para os
colaboradores que atuam diretamente com o processo de PLD/FT (equipes de Controles Internos das centrais e das cooperativas), é necessária a realização de um
treinamento operacional, e a área de Compliance do Banco Cooperativo Sicredi realiza treinamentos presenciais pontuais.
12
Não há dados sobre os parceiros comerciais porque este é um treinamento interno, disponível na plataforma EAD – Sicredi Aprende.
13
No conselho, foram considerados “diretores”, porque os conselheiros não estão cadastrados na sua totalidade. Os conselheiros que estão cadastrados no LDAP
(sistemas do Sicredi) ocupam posições executivas internas no Sicredi também.
11

Percentual de empregados comunicados e/ou treinados em procedimentos
anticorrupção, por região14
Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Norte

Comunicados

Treinados

Comunicados

Treinados

Comunicados

Treinados

Comunicados

Treinados

Diretoria

100%

77%

100%

70%

100%

94%

100%

73%

Gerência

100%

88%

100%

88%

100%

83%

100%

86%

Coordenação

100%

90%

100%

89%

100%

92%

100%

87%

Supervisão

100%

86%

100%

77%

100%

90%

100%

71%

Administrativo

100%

94%

100%

79%

100%

88%

100%

90%

Operacional

100%

90%

100%

89%

100%

91%

100%

90%

Aprendizes

100%

83%

100%

87%

100%

80%

100%

95%

Estagiários

100%

89%

100%

94%

100%

90%

100%

89%

Total por
região

100%

89%

100%

88%

100%

88%

100%

87%

Para o levantamento dos números de colaboradores treinados por região, foram consideradas as quatro centrais do Sicredi (Central Sul; Central MT/PA/RO;
Central Brasil Central; e Central PR/SP/RJ) e o Centro Administrativo (Porto Alegre), sendo:
Região Sul: Central Sul (RS e SC) e Centro Administrativo (RS – Porto Alegre)
Região Sudeste: Central PR/SP/RJ
Região Centro-Oeste: Central Sicredi Brasil Central (MS; GO; TO)
Região Nordeste: N/A
Região Norte: Central MT/PA/RO

14
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Procedimentos para avaliação e classificação de riscos ambientais e sociais nas linhas de negócios G4-FS2
Para identificar e avaliar os riscos sociais e ambientais, incluindo o uso de
terceiros, consultores independentes
ou outras fontes de informação para
a identificação e avaliação de riscos, a
área de crédito rural segue uma série
de requerimentos formais para que
seja atestada e comprovada a situação
ambiental e social do associado que
pretende tomar o crédito.
A exigência do licenciamento
ambiental – um procedimento
administrativo destinado a licenciar
a instalação e operação de atividades que utilizam recursos naturais
– envolve a avaliação dos impactos
causados pelo empreendimento, tais
como o potencial ou a capacidade de
gerar líquidos poluentes (despejos e
efluentes), resíduos sólidos, emissões
atmosféricas, ruídos e o potencial de
risco, como explosões e incêndios.

As licenças ambientais estabelecem
as condições para que a atividade ou
o empreendimento cause o menor
impacto possível ao meio ambiente.
Por isso, qualquer alteração deve ser
submetida a novo licenciamento.
Também são verificadas as relações
trabalhistas mantidas pelo tomador,
a fim de verificar a não incidência de
situação de trabalho escravo ou análogo. Especificamente nas operações
com recursos do BNDES, é exigido
que o associado comprove sua
regularidade fiscal e trabalhista, por
meio da apresentação de Certidão
Negativa de Débito do INSS, Certidão Conjunta de Débitos, relativos
a tributos federais e à dívida ativa
da União, Certificado de Regularidade do FGTS, Relação Anual de
Informações Sociais e Relatório de
Trabalho Escravo.

As áreas responsáveis por implementar e monitorar os procedimentos
de avaliação de riscos ambientais e
sociais são: Subcomitê de Produtos
e Serviços Sustentáveis; e Produtos e
Negócios de Crédito. O setor de Risco
de Crédito aprovou, no final de 2014,
a Norma Interna de Risco Socioambiental Direcionado ao Crédito, a ser
implementada ao longo de 2015.
Na concessão de crédito, em casos de
ocorrência do não cumprimento das
normas requeridas, como a licença
ambiental, a transação é negada. Em
situações em que a irregularidade
ocorre após a concessão, a operação torna-se passível de liquidação
antecipada e, dependendo do caso,
podem ser tomadas outras medidas,
como denúncia ao Ministério Público
na suspeita de trabalho escravo ou
situação análoga.

Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício ambiental específico para
cada linha de negócios, dividido por finalidade G4-FS8
Produtos e serviços especificamente ambientais, discriminados por linhas de negócios15

Pronaf (benefício social)
Microcrédito (benefício social)
ABC (benefício ambiental)

Valor monetário (liberações em
2014)

Proporção (%) no valor monetário
total

R$ 2.520.068.324,22

25,99%

R$ 32.130.886,36

0,33%

R$ 275.000,00

0,01%

Considera apenas as operações de crédito rural e recursos direcionados. Juntas, totalizaram R$ 9,7 bilhões em 2014.

15

A soma global de produtos e serviços
com viés para proporcionar um benefício ambiental ou social apresentou
uma grande evolução, tanto no aspecto
quantitativo como no aspecto de
representatividade. O montante disponibilizado aos associados nessas linhas
cresceu 24%, aumentando seu market
share de 23% para os atuais 26%.

informes complementares

Embora não exista meta formal, a
expectativa é que em 2015 alcancemos a marca de R$ 3 bilhões em
liberações de Pronaf, somando-se
o custeio e o investimento com
recursos do BNDES. Já o ABC deve
representar, em 2015, um dos
produtos mais procurados dentre as
linhas de financiamento do BNDES,

visto sua recente implementação por
parte do Sicredi, no segundo semestre
de 2014. Para microcrédito, a intensão
é de que seja retomada a trajetória
de crescimento da carteira. Para tal,
estão sendo realizadas melhorias nos
produtos relacionadas a prazo e limites
de financiamento.
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Sobre o relatório

As informações deste relatório anual
retratam as operações e o modo de
atuar do Sicredi e foram organizadas
com a finalidade de prestar conta aos
públicos estratégicos. Os dois primeiros relatórios de sustentabilidade publicados pelo Sicredi, em 2012 e 2013,
acompanharam as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), versão
G3.1. Neste ano, a instituição segue
a nova metodologia G4, desenvolvida
pela GRI, e completa o relato com os
indicadores do Suplemento Setorial
de Serviços Financeiros. G4-17, 28, 29, 30
O conteúdo do relatório passou por
análise e aprovação de membros da
Diretoria Executiva. G4-48
A definição dos temas abordados
neste documento teve como base a
segunda fase do estudo de materialidade, no qual se concluiu o processo
de identificação dos temas apontados
como críticos na visão da instituição e
na visão dos públicos com os quais se
relaciona. A escolha dessa ferramenta
condicionou a seleção dos indicadores
respondidos. Em razão dos temas materiais identificados (ver Materialidade),
o Sicredi deixou de reportar no relato
atual os indicadores de meio ambiente
e cadeia de fornecedores, registrados
no relato anterior. G4-12 Tanto na produção do relatório quanto no processo de
materialidade, o Sicredi teve o apoio de
consultorias externas. G418, 23
O relato cobre o período de 1.º de
janeiro a 31 de dezembro de 2014 e
abrange as entidades que compõem o
Sicredi. Com um Centro Administrativo, em Porto Alegre, a instituição está
presente em 11 estados.
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O Sicredi publica pelo segundo ano os
resultados das Demonstrações Financeiras Combinadas, autorizadas em
2013 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e verificadas por auditoria
externa. Com o documento, assume
formalmente a condição de uma única
entidade econômica.
No final do relatório, está publicado o
Sumário de conteúdo da GRI, com as
respostas demandadas pelos indicadores, seja com uma descrição literal
ou por indicação da página em que
está reportada. Segundo as orientações do G4, em decorrência da autodeclaração “de acordo Essencial”,
escolhida pelo Sicredi, o Relatório de
Sustentabilidade 2014 deve ter pelo
menos um indicador reportado por
tema relevante. O Sicredi respondeu
a 50 questões de conteúdo geral e
29 questões de conteúdo específico.
Os indicadores estão sinalizados no
texto por seu código, para facilitar
a localização das respostas e melhor
entendimento do relato. G4-32

O relato de
2014 segue a
metodologia G4,
desenvolvida
pela GRI,
completada pelos
indicadores do
Suplemento
Setorial de
Serviços
Financeiros

A apresentação dos dados de alguns
indicadores de desempenho que trazem extensa mensuração foi reunida
na área Informações complementares,
no final do relatório. A auditoria dos
dados e do processo foi realizada pela
EY, e o conteúdo levantado, submetido à checagem da GRI. G4-33
São bem-vindos comentários, críticas,
dúvidas e sugestões. As manifestações
podem ser encaminhadas para
comunicação_institucional@sicredi.com.br.
GR-31
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Sumário GRI
Conteúdo geral
Aspecto

Descrição

Estratégia e
análise

G4-1 Mensagem

Reportado

do presidente
Descrição dos
principais impactos,
riscos e oportunidades

G4-2

Perfil
organizacional

G4-3 Nome

da
organização

Verificação
externa

Mensagem
da liderança
– pág. 4

Sim, pág. 78

Mensagem
da liderança
– pág. 4

Sim, pág. 78

Perfil – pág. 6

Sim, pág. 78

Omissão

Perfil – pág. 6
Resultados de
Sim, pág. 78
negócios – pág. 34

G4-4 Principais

marcas,
produtos e/ou serviços

G4-5 Localização

Página/resposta

da sede

Perfil – pág. 6

Sim, pág. 78

Perfil – pág. 6

Sim, pág. 78

Perfil – pág. 6

Sim, pág. 78

em que a
organização atua

Perfil – pág. 6

Sim, pág. 78

G4-9 Porte

Perfil – pág. 6

Sim, Pág. 78

dos
empregados

Informações
complementares
– pág. 60

Sim, pág. 78

Percentual de
empregados cobertos
por acordos de
negociação coletiva

Colaboradores
– pág. 28

Sim, pág. 78

Comunidades
– pág. 30

Sim, pág. 78

Perfil – pág. 6

Sim, pág. 78

da organização
Países onde estão
as principais unidades
de operação ou as mais
relevantes para os aspectos
da sustentabilidade do
relatório

G4-6

G4-7 Tipo

e natureza
jurídica da propriedade

G4-8 Mercados

da organização

G4-10 Perfil

Perfil
organizacional

G4-11

Descrição da cadeia
de fornecedores da
organização

G4-12

G4-13 Mudanças
significativas em relação
a porte, estrutura,
participação acionária e
cadeia de fornecedores

Sobre o Relatório

O Sicredi conta
com mais de 87
mil fornecedores
cadastrados, de
diferentes portes
e categoria. Os
fornecedores
locais representam
59,26% dos gastos
da instituição
com a cadeia de
fornecimento
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Aspecto

Descrição
Descrição sobre
como a organização
adota a abordagem ou
princípio da precaução

G4-14

Reportado

Página/resposta

Gestão
de riscos
– pág.58

Verificação
externa

Sim, pág. 78

Cartas, princípios
ou outras iniciativas
desenvolvidas
externamente

G4-15

Aspectos
materiais
identificados
e limites

Comunidades
– pág. 33

Sim, pág. 78

Entidades incluídas
nas demonstrações
financeiras consolidadas
e entidades não
cobertas pelo relatório

Perfil – pág. 6
Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Processo de
definição do conteúdo
do relatório

Materialidade
– pág. 14
Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Lista dos temas
materiais

Materialidade
– pág. 14

Sim, pág. 78

Limite, dentro da
organização, de cada
aspecto material

Materialidade
– pág. 14

Sim, pág. 78

G4-21 Limite, fora da
organização, de cada
aspecto material

Materialidade
– pág. 14

Sim, pág. 78

Reformulações de
informações fornecidas
em relatórios anteriores

Não houve
alterações

Sim, pág. 78

Alterações
significativas de escopo
e limites de aspectos
materiais em relação a
relatórios anteriores

Sobre o
relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Lista de grupos de
stakeholders engajados
pela organização

Materialidade
– pág. 14

Sim, pág. 78

Base usada para a
identificação e seleção
de stakeholders para
engajamento

O Sicredi se
apoia na própria
experiência
para identificar
e selecionar os
stakeholders
Associados
– pág. 20

Sim, pág. 78

O Sicredi não
assina cartas
ou princípios e
não desenvolve
iniciativas
externamente
relacionadas
a aspectos
socioambientais

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

Aspectos
materiais
identificados
e limites

Sim, pág. 78

Participação
em associações e
organizações

G4-16

Omissão

G4-22

G4-23

Engajamento
de
stakeholders

G4-24

G4-25
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Aspecto

Descrição

Reportado

Página/resposta

Verificação
externa

Abordagem para
envolver os stakeholders

O Sicredi
não tem um
programa
estruturado de
engajamento
de stakeholders.
Algumas iniciativas
estão descritas
ao longo do
relatório
Associados
– págs. 20 e 22
Resultados
de negócios
– pág. 38

Sim, pág. 78

Principais tópicos
e preocupações
levantadas durante o
engajamento, por grupo
de stakeholders

Materialidade
– pág. 16

Sim, pág. 78

G4-28

Período coberto
pelo relatório

Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

G4-29

Data do relatório
anterior mais recente

Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Ciclo de emissão de
relatórios

Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Contato para
perguntas sobre o
relatório ou seu conteúdo

Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Opção da aplicação
das diretrizes e
localização da tabela GRI

Sobre o relatório
– págs. 68 e 78

Política e prática
atual relativa à busca de
verificação externa para
o relatório

Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Estrutura de
governança da
organização

Governança
– pág. 51

Sim, pág. 78

Processo de
delegação do mais
alto órgão de
governança para tópicos
econômicos, ambientais
e sociais

Governança
– pág. 51

Sim, pág. 78

Cargos e funções
executivas responsáveis
pelos tópicos
econômicos, ambientais
e sociais

Governança
– pág. 53

Sim, pág. 78

G4-26

Omissão

G4-27

Perfil do
relatório

G4-30

G4-31

G4-32

Governança

Sim, págs.
68 e 78

G4-33

G4-34

G4-35

G4-36

Sobre o Relatório
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Aspecto

Descrição

Reportado

Página/resposta

Verificação
externa

Processos de
consulta entre
stakeholders e o
mais alto órgão de
governança em relação
aos tópicos econômicos,
ambientais e sociais

Governança
– págs. 51 e 53

Sim, pág. 78

Composição do
mais alto órgão de
governança e dos seus
comitês

Governança
– pág. 51

Sim, pág. 78

Presidente do
mais alto órgão de
governança

Governança
– pág. 52

Sim, pág. 78

Critérios de seleção
e processos de nomeação
para o mais alto órgão de
governança e seus comitês

Governança
– pág. 51

Sim, pág. 78

Processos
de prevenção e
administração de
conflitos de interesse

Governança
– pág. 57

Sim, pág. 78

Estratégia de
sustentabilidade
– pág. 50
Governança
– pág. 51
Gestão de riscos
– pág. 58

Sim, pág. 78

Frequência com
que o mais alto órgão
de governança analisa
impactos, riscos e
oportunidades

Governança
– pág. 51

Sim, pág. 78

Mais alto órgão
responsável por aprovar
formalmente o relatório
de sustentabilidade e
garantir a cobertura
de todos os aspectos
materiais

Sobre o relatório
– pág. 68

Sim, pág. 78

Colaboradores
– pág. 29
Ética e
transparência
– pág. 57
Gestão de riscos
– pág. 58

Sim, pág. 78

Ética e
transparência
– pág. 57

Sim, pág. 78

Omissão

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-41

Papel da
governança na análise
da eficácia dos processos
de gestão de risco da
organização para temas

G4-46

G4-47

G4-48

Processo adotado
para comunicar
preocupações críticas
ao mais alto órgão de
governança

G4-49

Natureza e número
total de preocupações
críticas comunicadas
ao mais alto órgão de
governança e soluções
adotadas

G4-50
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Aspecto

Descrição

Reportado

Relação entre
a remuneração e
o desempenho da
organização, incluindo
social e ambiental

Página/resposta

Verificação
externa

Omissão

G4-51

Consultas a
stakeholders sobre
remuneração e sua
aplicação nas políticas
da organização

G4-53

Ética e
integridade

Colaboradores
– pág. 27

Os associados
são consultados
nas assembleias
sobre os mais
altos cargos nas
cooperativas

Sim, pág. 78

Sim, pág. 78

Valores, princípios,
padrões e normas de
comportamento da
organização

Verso da capa
Ética e
transparência
– pág. 57

Sim, pág. 78

Mecanismos
internos e externos de
orientação sobre ética e
conformidade

Colaboradores –
pág. 29
Ética e
transparência
– pág. 57

Sim, pág. 78

Ética e
transparência
– pág. 57

Sim, pág. 78

G4-56

G4-57

Mecanismos
internos e externos para
comunicar preocupações
sobre comportamentos
não éticos

G4-58

CONTEÚDO ESPECÍFICO
Categoria econômica

Desempenho
econômico

G4-DMA

Forma de gestão

Valor econômico
direto gerado e
distribuído
G4-EC1

Presença no
mercado

G4-DMA

Forma de gestão

G4-EC6 Contratação

Práticas de
compras

local

Estratégia
– pág. 48
Resultados
de negócios
– pág. 37
Gestão de riscos
– pág. 58

Sim, pág. 78

Desempenho
econômico-financeiro
– pág. 34

Não

Resultados de
negócios
– pág. 37

Sim, pág. 78

Materialidade
– pág. 17
Colaboradores
– pág. 24
Comunidades
– pág. 30

Sim, pág. 78

G4-DMA

Forma de gestão

Comunidades
– pág. 30

Sim, pág. 78

G4-DMA

Forma de gestão

Comunidades
– pág. 30

Sim, pág. 78

Materialidade
– pág. 17
Comunidades
– pág. 30

Sim, pág. 78

G4-EC9 Políticas, práticas e
proporção de gastos com
fornecedores locais

Sobre o Relatório
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Aspecto

Descrição

Reportado

Página/resposta

Verificação
externa

Omissão

Categoria social – práticas trabalhistas e trabalho decente
Emprego

Colaboradores – pág. 24

Sim, pág. 78

total
e taxas de novas
contratações e
rotatividade de
empregados

Materialidade – pág. 17
Colaboradores – págs. 24 e 28
Informações complementares
– págs. 61, 63 e 65

Sim, pág. 78

G4-LA2 Comparação
entre benefícios a
empregados de tempo
integral e temporários

Materialidade – pág. 17
Colaboradores – págs. 24 e 29

Sim, pág. 78

Comunidades – pág. 30

Sim, pág. 78

G4-LA4 Prazo mínimo
de notificação sobre
mudanças operacionais

Em relação ao período
estabelecido nos acordos
de negociação coletiva, não
há cláusula específica nas
negociações sindicais aplicáveis
para as empresas do Sicredi.
Cabe informar que não existe
obrigação legal da existência
de tal prática na legislação
trabalhista, bem como não
existe processo interno que
estruture essa prática, pois
não há ocorrências dessa prática
no Sicredi

Sim, pág. 78

G4-DMA Forma

Colaboradores – pág. 24

Sim, pág. 78

Média de horas de
treinamento por ano

Colaboradores – pág. 24
Informações complementares
– pág. 60

Sim, pág. 78

Programas para
gestão de competências
e aprendizagem
contínua

Colaboradores – pág. 24

Sim, pág. 78

Colaboradores – pág. 24

Sim, pág. 78

G4-DMA

Forma de gestão

G4-LA1 Número

Relações
trabalhistas

Treinamento
e educação

G4-DMA

Forma de gestão

de gestão

G4-LA9

G4-LA10

Diversidade e
igualdade de
oportunidades

Igualdade de
remuneração
entre
mulheres
e homens
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G4-DMA

Forma de gestão

Composição dos
grupos responsáveis
pela governança e
discriminação de
empregados por
categoria funcional

G4-LA12

G4-DMA

Forma de gestão

Proporção de
salário-base entre
homens e mulheres,
por categoria funcional
e por unidades
operacionais relevantes

Materialidade – pág. 17
Colaboradores – pág. 24
Informações complementares –
pág. 63

Sim, pág. 78

Colaboradores – pág. 24

Sim, pág. 78

Materialidade – pág. 17
Colaboradores – pág. 24
Informações complementares –
pág. 65

Sim, pág. 78

G4-LA13
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Aspecto

Descrição

Reportado

Página/resposta

Verificação
externa

Colaboradores – pág. 24

Sim, pág. 78

Em relação aos casos internos
ou externos de discriminação
por motivos de origem étnica,
cor, sexo, religião, ideologia,
nacionalidade ou origem
social, não há no contencioso
judicial do Sicredi nenhum
caso que discuta discriminação
pelos motivos acima expostos
e não há registro de casos de
discriminação
Ética e transparência – pág. 57

Sim, pág. 78

Comunidades – pág. 24

Sim, pág. 78

Materialidade – pág. 17
Comunidades – pág. 30
Crédito – págs. 40 e 41

Sim, pág. 78

Gestão de riscos – pág. 58

Sim, pág. 78

Unidades
submetidas a avaliações
de riscos relacionados
à corrupção

Materialidade – pág. 17
Associados – pág. 20
Gestão de riscos – pág. 59
Informações complementares –
pág. 65

Sim, pág. 78

Percentual
de empregados
treinados em políticas
e procedimentos
anticorrupção

Materialidade – pág. 17
Colaboradores – págs. 24 e 29
Ética e transparência
– págs. 57 e 59
Informações complementares
– pág. 66

Sim, pág. 78

Casos confirmados
de corrupção e medidas
tomadas

Não foram identificados casos
de improbidade durante o ano
de 2014, assim como não houve
casos em que empregados
foram demitidos ou punidos
por corrupção ou contratos
com parceiros de negócios que
tenham sido rescindidos ou não
foram renovados decorrentes
de violações relacionadas à
corrupção
Materialidade – págs. 17 e 24
Colaboradores – pág. 29
Ética e transparência – pág. 57

Sim, pág. 78

Omissão

Categoria social – direitos humanos
Não
discriminação

G4-DMA

Forma de gestão

G4-HR3 Número total de
casos de discriminação
e medidas corretivas
tomadas

Categoria social – sociedade
G4-DMA

Forma de gestão

Percentual
de operações com
programas de
engajamento da
comunidade local,
avaliação de impactos
e desenvolvimento local

G4-SO1

Comunidades
locais

Combate à
corrupção

G4-DMA

Forma de gestão

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5
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Aspecto

Descrição

Reportado

Página/resposta

Verificação
externa

Omissão

Categoria social – responsabilidade pelo produto
Rotulagem
de produtos e
serviços

Comunicações
de marketing

Privacidade do
cliente

Associados – pág. 20

Sim, pág. 78

Materialidade – pág. 17
Associados – págs. 20 e 22
Canais de conveniência – pág. 47

Sim, pág. 78

Associados – pág. 20

Sim, pág. 78

Materialidade –p Pág. 17
Associados – págs. 20 e 23

Sim, pág. 78

Associados – pág. 20

Sim, pág. 78

Materialidade – pág. 17
Associados – págs. 20 e 23

Sim, pág. 78

Resultados de negócios –
pág. 37
Estratégia de sustentabilidade –
pág. 50

Sim, pág. 78

Políticas com
componentes
ambientais e sociais
específicos aplicadas às
linhas de negócio

Materialidade – pág. 17
Resultados de negócios –
pág. 38
Crédito – pág. 39
Estratégia e decisão – pág. 48

Sim, pág. 78

Procedimentos
para avaliação e
classificação de riscos
ambientais e sociais nas
linhas de negócio

Materialidade – pág. 17
Resultados de negócios –
pág. 38
Crédito – pág. 39
Estratégia de sustentabilidade
– pág. 50
Informações complementares
– pág. 67

Sim, pág. 78

Processos para
o monitoramento
da implantação por
parte do cliente do
cumprimento de
exigências ambientais
e sociais incluídas em
contratos ou transações

Materialidade – pág. 17
Resultados econômicofinanceiros – pág. 38
Crédito – pág. 39

Sim, pág. 78

Materialidade – pág. 17
Colaboradores – pág. 27
Resultados econômicofinanceiros – pág. 38
Resultados de negócios –
pág. 38

Sim, pág. 78

G4-DMA

Forma de gestão

G4-PR5 Resultados de
pesquisas medindo a
satisfação do cliente
G4-DMA

Forma de gestão

Casos de não
conformidade
relacionados à
comunicação de
produtos e serviços
G4-PR7

G4-DMA

Forma de gestão

G4-PR8 Total de queixas
comprovadas relativas a
violação de privacidade
e perda de dados de
clientes

Indicadores Setoriais
Carteira de
produtos

G4-DMA

Forma de gestão

G4-FS1

G4-FS2

G4-FS3

G4-FS4 Processo(s)

para
melhorar a competência
do pessoal na
implantação de políticas
e procedimentos
ambientais e sociais
aplicados nas linhas
de negócios
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Aspecto

Descrição

Reportado

Página/resposta

Verificação
externa

Valor monetário
dos produtos e
serviços criados
para proporcionar
um benefício social
específico para cada
linha de negócios,
dividido por finalidade

Materialidade – pág. 17
Associados – pág. 22
Resultados econômicofinanceiros – pág. 38

Sim, pág. 78

Valor monetário
dos produtos e
serviços criados para
proporcionar um
benefício ambiental
específico para cada
linha de negócios,
dividido por finalidade

Materialidade – pág. 17
Resultados econômicofinanceiros – pág. 38
Crédito – págs. 40 e 41
Informações complementares
– pág.67

Sim, pág. 78

G4-FS13 Pontos de
acesso em áreas
pouco populosas ou
em desvantagem
econômica, por tipo

Materialidade – pág. 17
Comunidades – pág. 30
Crédito – pág. 39

Sim, pág. 78

G4-FS14 Iniciativas para
melhorar o acesso aos
serviços financeiros de
pessoas desfavorecidas

Materialidade – pág. 17
Comunidades – págs. 30 e 33
Canais de conveniência – pág. 47

Sim, pág. 78

G4-FS15 Políticas para um
bom desenvolvimento
e venda de produtos e
serviços financeiros

Materialidade – pág. 17
Associados – pág. 23

Sim, pág. 78

Iniciativas para
melhorar a educação
financeira, por tipo de
beneficiário

Associados – pág. 22
Colaboradores – pág. 27
Comunidades – págs. 30 e 32
Meios eletrônicos de pagamento
– pág. 46

Sim, pág. 78

Omissão

G4-FS7

G4-FS8

G4-FS16
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Relatório de asseguração
limitada dos auditores
independentes

Centro Empresarial Mostardeiro
Av. Mostardeiro, 322
10.º andar – Moinhos de Vento
90430-000 –Porto Alegre, RS, Brasil
Tel: +55 51 3204-5500
Fax: +55 51 3204-5699
www.ey.com

Relatório de asseguração limitada
dos auditores independentes do
Relatório Anual de Sustentabilidade do Sicredi – Sistema de Crédito
Cooperativo, com base nas diretrizes do GRI, versão G4
e opção de reporte “Essencial”.

Sustentabilidade do Sicredi, relativo ao
período de 1.o de janeiro de 2014 a 31
de dezembro de 2014,

Aos Administradores e Associados
do Sicredi – Sistema de Crédito
Cooperativo – Porto Alegre – RS

Ibracon (CT) N.º 07/2012, aprovado
pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a
NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão),
emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade – CFC, que é equivalente
à norma internacional Isae 3000, emitida pela Federação Internacional de
Contadores, aplicáveis às informações
não históricas. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas,
incluindo requisitos de independência
e que o trabalho seja executado com
o objetivo de obter segurança limitada
de que os indicadores constantes no
Relatório Anual de Sustentabilidade do
Sicredi, para o período de 1.o de janeiro
de 2014 a 31 de dezembro de 2014,
estejam livres de distorções relevantes.

Introdução
Fomos contratados pelo Sicredi –
Sistema de Crédito Cooperativo para
apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre os indicadores
contidos no Relatório Anual de Sustentabilidade, com base nas diretrizes
da GRI, versão G4, relativo ao período
de 1.o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014.
Responsabilidades da
administração do Sicredi
A administração do Sicredi é responsável pela elaboração e apresentação
de forma adequada das informações
constantes no Relatório Anual de Sustentabilidade relativo ao período de
1.o de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, de acordo com critérios,
premissas e metodologias da Global
Reporting Initiative – G4 (versão 4.0,
opção de reporte “Essencial”) e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração dessas informações livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos
auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre os indicadores
constantes no Relatório Anual de
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com base no trabalho de asseguração
limitada conduzido de acordo com o
Comunicado Técnico do

Um trabalho de asseguração limitada
conduzido de acordo com a NBC TO
3000 (Isae 3000) consiste principalmente de indagações à administração e
outros profissionais do Sicredi que foram
envolvidos na elaboração do Relatório Anual de Sustentabilidade, assim
como pela aplicação de procedimentos
analíticos para obter evidências que nos
possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre o Relatório Anual
de Sustentabilidade. Um trabalho de
asseguração limitada requer, também, a
execução de procedimentos adicionais,
quando o auditor independente toma
conhecimento de assuntos que o leve a
acreditar que as informações constantes
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do Relatório Anual de Sustentabilidade
podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados
basearam-se na nossa compreensão
dos aspectos relativos à compilação e
apresentação das informações constantes no Relatório Anual de Sustentabilidade de acordo com critérios, premissas
e metodologias próprias do Sicredi. Os
procedimentos compreenderam:
a. o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância, o volume
de informações quantitativas e qualitativas e os controles internos que
serviram de base para a elaboração
das informações constantes do Relatório Anual de Sustentabilidade para o
período de 1.o de janeiro de 2014
a 31 de dezembro de 2014;
b. o entendimento da metodologia de
cálculos e dos procedimentos para a
preparação e compilação do Relatório
Anual de Sustentabilidade através de
entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
c. aplicação de procedimentos analíticos e verificação amostral de determinadas evidências que suportam os
dados utilizados para a elaboração do
Relatório Anual de Sustentabilidade;
d. confronto dos dados de natureza
financeira com as demonstrações
financeiras e/ou registros contábeis.
Os trabalhos de asseguração limitada
compreenderam, também, a aderência às diretrizes da estrutura de
elaboração dos indicadores da Global
Reporting Initiative – G4, aplicável na
elaboração das informações constantes no Relatório Anual de Sustentabi-
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lidade do Sicredi, relativo ao período
de 1.o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014.
Acreditamos que as evidências obtidas
em nosso trabalho foram suficientes e
apropriadas para fundamentar nossa
conclusão na forma limitada.
Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um
trabalho de asseguração limitada são
substancialmente menos extensos
do que aqueles aplicados em um
trabalho de asseguração que tem por
objetivo emitir uma opinião sobre
o Relatório Anual de Sustentabilidade. Consequentemente, não nos
possibilitam obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os
assuntos que seriam identificados em
um trabalho de asseguração que tem
por objetivo emitir uma opinião. Caso
tivéssemos executado um trabalho
com objetivo de emitir uma opinião,
poderíamos ter identificado outros
assuntos ou eventuais distorções nas
informações constantes do Relatório
Anual de Sustentabilidade. Dessa
forma, não expressamos uma opinião
sobre essas informações.

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada
chegou ao nosso conhecimento que
nos leve a acreditar que as informações constantes no Relatório Anual de
Sustentabilidade do Sicredi, relativo ao
período de 1.o de janeiro de 2014 a 31
de dezembro de 2014, não tenham
sido elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, de acordo com critérios,
premissas e metodologias
para elaboração dos indicadores da
Global Reporting Initiative - G4
(opção de reporte “Essencial”).
Porto Alegre (RS), 12 de março
de 2015.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC2SP015199/O-6/F-RS

___________________________
Dario Ramos da Cunha
Contador CRC 1SP-214.144/O-1

Dados não financeiros estão sujeitos a
mais limitações do que dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para
determinar, calcular ou estimar esses
dados. Interpretações qualitativas de
materialidade, relevância e precisão de
dados não financeiros estão sujeitos
a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho sobre dados
informados para os períodos anteriores, tampouco em relação a projeções
futuras e metas.
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MISSÃO G4–56
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer
soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria
da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

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

VALORES
– Preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio
– Respeito à individualidade do associado
– Valorização e desenvolvimento das pessoas
– Preservação da instituição como sistema
– Respeito às normas oficiais e internas
– Eficácia e transparência na gestão

SELO FSC
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