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NOSSA
GOVERNANÇA

ENFRENTAMENTO
À COVID-19

VALORIZAÇÃO
DA NOSSA GENTE

INTERESSE PELA
COMUNIDADE

SUSTENTABILIDADE

Apresentar o relatório anual de nossa
Central, assim como o de qualquer
cooperativa, é um momento especial. Ele é
um instrumento importante para garantir
a transparência na administração, um dos
principais valores do Cooperativismo.

Aifa Naomi

MENSAGEM
DA PRESIDENTE

Presidente do Sicoob Central Rondon

Mas este tem um sabor ainda mais especial, afinal,
o que veremos aqui reflete todo o esforço do
Sistema para garantir que, mesmo diante de uma
pandemia, continuássemos crescendo e prestando
a assistência necessária aos nossos cooperados,
empregados e comunidade. Em vista do
fechamento das agências bancárias e dos impactos
econômicos das medidas de isolamento para
empresas e trabalhadores, o Sicoob promoveu
uma série de mudanças e adaptações em 2020.
Nascidas justamente para o enfrentamento de
momentos de crise, as cooperativas têm como
característica a resiliência e demonstraram
muito disso no ano passado. Além de oferecer
linhas de crédito com recursos próprios e
governamentais que foram de grande ajuda, elas
continuaram praticando políticas de juros e taxas
mais atrativas, auxiliando assim os cooperados
que passaram por dificuldades financeiras.

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

GRANDES
NÚMEROS

SINGULARES

A relação mais próxima entre cooperado e
cooperativa também possibilitou que as soluções
fossem adequadas a cada caso em específico.
O fato de gerentes e empregados conhecerem
bem os cooperados ajuda a construir
uma relação mais consistente e adaptada
aos anseios e necessidades deles.
Com agências fechadas, no intuito de garantir que os
cooperados não tivessem que se deslocar, ficando
expostos à Covid-19, o Sicoob continuou aperfeiçoando
suas ferramentas tecnológicas próprias, como a
assistente virtual do app Sicoob, a Alice; o Moob,
que passou a possibilitar acesso remoto a palestras,
seminários e, principalmente, assembleias; o Sicoob
Pay, nossa solução de pagamentos instantâneos.
E procurou adequar-se rapidamente a novas
ferramentas do mercado, sendo uma das primeiras
instituições financeiras a implantar o Pix, que chegou
para facilitar ainda mais as transações financeiras.
Consciente da necessidade de atenção especial
com as comunidades em que está inserido,
o Sicoob Rondon precisou reforçar ainda
mais as ações neste período de pandemia,
resultando em dezenas de toneladas de
alimentos, produtos de higiene pessoal e de
limpeza, além de equipamentos e insumos

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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hospitalares para casos de internação ou
agravamento do vírus em pacientes. E ainda,
recursos financeiros que ajudaram famílias e
instituições nos três estados em que atua: Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.
Não nos furtamos inclusive de proporcionar
oportunidade de aperfeiçoamento, investindo em
Educação Corporativa. O ano de 2020 foi marcado
pelo início dos trabalhos da Academia de Formação de
Conselheiros de Administração e Fiscal, desenvolvida
com metodologia 100% online e baseada em temas
de relevância para a Governança Corporativa.
São todas ações que demonstram a importância
da união e da sintonia de propósitos dentro
do cooperativismo. E o Sicoob Rondon fez
questão de manter essas chamas ardendo
ainda mais intensamente durante o difícil
período de enfrentamento da pandemia.
Acredito que tudo o que passamos nos tornou
ainda mais fortes. Com o início da imunização da
população e o retorno gradual à normalidade, as
perspectivas são as melhores possíveis. Temos tudo
para experimentarmos um grande ano de 2021.
Obrigado por estarem ao nosso lado nessa luta.
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Para cumprir com sua missão de gerar
soluções financeiras adequadas e
sustentáveis e ser protagonista na
regulação do mercado financeiro, o Sicoob
investe em um Ciclo Virtuoso. O propósito
é o de conectar pessoas para promoção
de justiça financeira e prosperidade a
todos. Para isso, a instituição leva em
consideração princípios e valores que
garantam o alcance de seus objetivos.
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Promover a inclusão (cidadania)
e a educação financeira

Melhor qualidade de vida
na área de abrangência
da cooperativa

COOPERATIVISMO
FINANCEIRO

SINGULARES

Distribuição de
recursos e novas
riquezas

Oferecer produtos e serviços financeiros adequados e
a preços justos, inclusive pela devolução das sobras,
aos cooperados, com atendimento de qualidade

 Emprego;
 Consumo;
 Crescimento das
empresas;
 Tributos;
 Desenvolvimento
econômico e social;
 Inclusão ﬁnanceira.

Cooperativa
Financeira

Alocados
na Região

Impulsionar o desenvolvimento
socioeconômico local e regional
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DEMONSTRAÇÕES
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VISÃO

MISSÃO

VALORES

PROPÓSITO

Ser referência em
cooperativismo, promovendo
o desenvolvimento
econômico e social das
pessoas e comunidade.

Promover soluções e
experiências inovadoras
e sustentáveis por meio
de cooperação.

 Respeito e Valorização das Pessoas;
 Cooperativismo e Sustentabilidade;
 Ética e Integridade;
 Excelência e Eficiência;
 Liderança Inspiradora;
 Inovação e Simplicidade.

Conectar pessoas
para promover
justiça financeira
e prosperidade.

PRINCÍPIOS DO
COOPERATIVISMO
1 - Adesão voluntária e livre

Cooperativas são organizações voluntárias,
abertas a todas as pessoas aptas a seus serviços
e dispostas a assumir a responsabilidade como
membros, sem discriminações de sexo, condição
social, raça, política e religião.

2 - Gestão democrática

As cooperativas são organizações democráticas,
controladas pelos seus membros, que
participam ativamente na formulação das suas
políticas e na tomada de decisões.

3 - Participação econômica dos
membros

Os membros contribuem equitativamente para
o capital da sua cooperativa e controlam-no
democraticamente.

4 - Autonomia e independência

As cooperativas são organizações autônomas,
de ajuda mútua, controladas pelos seus
membros.

5 - Educação, formação e informação

As cooperativas promovem a educação
e a formação dos seus membros, dos
representantes eleitos e dos trabalhadores, de
forma que estes possam contribuir, eficazmente,
para o desenvolvimento das suas cooperativas.

6 – Intercooperação

As cooperativas servem aos seus membros de
forma mais eficaz e fortalecem o movimento
cooperativo, trabalhando em conjunto, através
das estruturas locais, regionais, nacionais e
internacionais.

7 - Interesse pela comunidade

As cooperativas trabalham para o
desenvolvimento sustentado das suas
comunidades através de políticas aprovadas
pelos membros.
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Não há como falar em crescimento,
desenvolvimento e valorização das
corporações sem destacar a importância
da governança corporativa. O Sicoob
Rondon deu importantes passos nesse
sentido com ações como, por exemplo, a
formação de Conselheiros.
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O Conselho de Administração possui atribuições estratégicas,
orientadoras, eletivas e supervisoras, além de acompanhar a
execução realizada pela Diretoria Executiva.
Aifa Naomi Uehara de Paula
Presidente
Maurício Lucio Nantes
Vice-presidente
Carlos Alberto Biazi
Edson Luiz Dapper

SUSTENTABILIDADE
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A Diretoria Executiva tem como finalidade cumprir as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração,
bem como executar planos, metas e estratégias para
garantir a adequada e eficaz consecução dos objetivos
estatutários.
Clademir Salmória
Diretor Executivo
Emílio Júnior de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro

José Rosa de Almeida
Naiara Reis Machado
Norival do Rosário de Campos Curado
Wanderley Ben Hur da Silva

NOSSA
GOVERNANÇA

O propósito do Conselho Fiscal é monitorar e fiscalizar se as
ações, projetos e metas decididos pelos cooperados/delegados em
Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária são
executados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

Conselheiros efetivos
Carlos Paro

Jesu Emerick Guimarães
Shirlei Mesquita Sandim

Conselheiros suplentes

Ceres Gonçalves Pereira Zambon
Claudenice Deijany Farias de Costa
José Francisco Jacobs Costa
Sicoob – Relatório Anual - 2020
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NOSSA
GOVERNANÇA

CENTRAL RECEBE SELO
DE EMPRESA EXCELENTE
PARA SE TRABALHAR

A presidente do Sicoob Central Rondon, Aifa
Naomi, foi eleita conselheira de administração do
Centro Cooperativo Sicoob, em março de 2020. A
governança das instituições foi unificada. A nova
gestão terá vigência pelo triênio 2020/2023. Entre

os objetivos da empresa está a celeridade nos
processos internos e implantação de inovações.
Conforme regras estatutárias, cada central tem
direito a indicar um representante para ocupar
uma das cadeiras do Conselho de Administração.

O Sicoob Central Rondon
está entre as empresas
consideradas excelentes
para se trabalhar do país.
O resultado foi certificado
pela consultoria global
Great Place to Work,
que concedeu o selo da
conquista, em maio de
2020. Para chegar a esta
classificação, a instituição
foi avaliada por seus
empregados em Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul
e Rondônia, em quesitos
como respeito às equipes,
diversidade, confiança e
lideranças. É a primeira vez que a
Cooperativa participa da certificação,
já garantindo a conquista do selo.
A classificação veio com a média
de 82 pontos alcançada pela
cooperativa, sendo o selo concedido
a partir dos 70 pontos. A consultoria

utiliza-se de diversas técnicas
para identificar entre as equipes
os pontos fortes e os que precisam
ser melhorados das instituições.
No caso do Sicoob Rondon, os
valores de maior destaque foram o
respeito, a diversidade e ambiente
organizacional.
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SICOOB RONDON REALIZA ACADEMIA
DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS
Além da Certificação do Sicoob Universidade em
parceria com FGV, em 2020, o Sicoob Central Rondon
iniciou a Academia de Formação com os conselheiros
da Central e Cooperativas filiadas. Projeto inovador
que se tornou um marco, a Academia de Formação
foi desenvolvida com metodologia 100% online

e com temas de relevância para a Governança. O
objetivo foi qualificar e munir os conselheiros de
informações importantes para o exercício da função,
entendendo muito mais sobre o seu papel dentro da
cooperativa e, principalmente, a sua importância em
reuniões do Conselho.

Entre os meses de julho e novembro foram realizadas quatro turmas
da Academia de Formação de Conselheiros de Administração –
AFCA, e em novembro, a turma de Conselheiros Fiscais - AFCF.

NOSSA
GOVERNANÇA

CONFIRA OS NÚMEROS:
Academia de Formação
de Conselheiros de
Administração (AFCA)

Academia de Formação
de Conselheiros Fiscais
(AFCF)

Certificados AFCA:

Certificados AFCF:

conselheiros

conselheiros

Certificados FGV:

Certificados FGV:

conselheiros

conselheiros

GRANDES
NÚMEROS

SINGULARES

DEMONSTRAÇÕES
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WORLD INVESTOR WEEK
2020 CONVIDA PRESIDENTE
PARA PALESTRA
Em outubro de 2020, a presidente do Sicoob Central Rondon,
Aifa Naomi, participou do World Investor Week (WIW),
realizado pela primeira vez no formato virtual. Ela foi uma das
palestrantes convidadas para a mesa “Desafios e oportunidades
para a ampliação
da participação da
mulher no sistema
financeiro”.
A Semana Mundial
do Investidor (na
tradução do inglês)
é promovida pela
Organização
Internacional das
Comissões de
Valores (Iosco) e
coordenada no Brasil
pela Comissão de
Valores Mobiliários
(CVM). Trata-se de
uma campanha
global de proteção e instrução de investidores que congrega a
oferta de oportunidades educacionais às populações de mais
de 80 países, oferecidas por todos os membros da organização.
Por seu caráter informativo e formativo, a WIW se mostra uma
importante aliada em tempos de pandemia e seus impactos na
economia e nos orçamentos familiares. Importante também é
incentivar e municiar as mulheres com informações valiosas
dado o protagonismo que vêm demonstrando diante deste
cenário desafiador.
Sicoob – Relatório Anual - 2020
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O ano de 2020 foi duramente impactado
pela pandemia de Covid-19, com
fortes reflexos nas relações sociais e na
economia mundial. Consciente de sua
responsabilidade como ente cooperativo,
o Sicoob, em parceria com suas singulares,
se empenhou em garantir condições para
que os cooperados e empregados não
ficassem desassistidos, sem renunciar às
medidas de segurança necessárias àqueles
que ficaram na linha de frente do
atendimento. Concomitantemente
desenvolveu ações que pudessem
minimizar o sofrimento das
comunidades em que está inserido.
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COOPERATIVISMO:
ALIADO EM TEMPOS DIFÍCEIS

Durante o período de vigência das medidas de
contenção da pandemia do novo coronavírus o
Sicoob Central Rondon estabeleceu uma grande
rede de apoio às comunidades em parceria com
as cooperativas filiadas, situadas nos estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.
O resultado se transformou em números
que traduzem o espírito de solidariedade de
cooperados e empregados. Foram 18 ações, com
quase 29 toneladas de alimentos doados e um
total de mais de R$ 210 mil arrecadados.
Nesse trabalho destaca-se a campanha de
arrecadação “A solução está na cooperação”,
cujo objetivo foi apoiar as famílias em situação
de vulnerabilidade das cidades de atuação da
Central. Com isso, as cooperativas fizeram com

que suas sedes administrativas e agências
se transformassem em pontos de coleta dos
donativos, realizando depois a distribuição
localmente, identificando qual era a
necessidade específica de cada região ou
entidade.
As 18 ações realizadas pelas filiadas estiveram
ligadas essencialmente às doações de alimentos
e insumos hospitalares, como equipamentos de
proteção individual (EPI), produtos de higiene
e limpeza. Além da fome, era necessário
combater também a disseminação da Covid-19
e são justamente as famílias mais carentes que
acabam tendo mais dificuldade de manter uma
rotina de higienização por conta do peso que
esses insumos representam no orçamento.
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AÇÕES EM TEMPO REAL

COOPERATIVISMO:
ALIADO EM TEMPOS DIFÍCEIS

Presente em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, o Sicoob Rondon tomou medidas
imediatas tão logo houve a confirmação da chegada do novo coronavírus (Covid-19) ao
país. Desde a implantação de um Comitê de Crise para avaliar a situação, orientar equipes,
readequar unidades, até ações de caráter social e de saúde a empregados e cooperados.

 Implantação do
home office:
• Pessoas dos
grupos de risco
• Mães com filhos
menores de sete
anos
• Jovens aprendizes
 Constituição do Comitê
de Crise na Central
 Comunicação Interna
Sistêmica com
orientações às equipes
 Suspensão temporária
de atendimento ao
público externo
 Suspensão de viagens,
eventos, reuniões e
treinamentos presenciais
 Suspensão temporária de
assembleias presenciais
e alongamento de prazo
de realização

 Alteração das
escalas de trabalho
nas agências

 Escala para utilização do
refeitório
 Distanciamento de mesas
nas estações de trabalho e
refeitório
 Orientação às equipes para
uso preferencial pelas escadas,
evitando aglomerações nos
elevadores
 Aumento da ventilação de
ambientes
 Instalação de dispensers de
álcool em gel em áreas comuns
e distribuição de materiais de
higienização nos setores
 Reforço na limpeza de ambientes
 Entrega individual do kit saúde
(máscara de proteção, álcool em
gel)

Sendo uma instituição financeira cooperativa, considerada como um serviço essencial, o Sicoob
não deixou de atuar em prol do desempenho das cooperativas e seguridade econômica de seus
cooperados. Por isto, ações de negócios importantes também foram executadas, oferecendo
condições de investimento, maior facilidade para compras e adesão a produtos e serviços.

 Afastamento temporário
das atividades ou
direcionamento para
o home office de
empegados sintomáticos
ou com familiares
testados positivo para
Covid-19

 Prorrogação de
operações de crédito
 Carência para início de
pagamento em novas
operações
 Repasse de programas
de crédito criados pelo
Governo Federal

 Distanciamento social
nas agências
 Controle de acesso de
cooperados, com número
máximo de 10 pessoas
 Obrigatoriedade do
uso de máscaras
por empregados e
cooperados

 Melhoria e adequação
no portfólio de
investimentos e produtos
e serviços
 Fortalecimento de
canais digitais

 Isenção periódica de
aluguel da Sipag

 Criação das
Assembleias Virtuais
pelo aplicativo Moob

 Prazos de convênios
estendidos

 Implantação das
assistentes virtuais
Alice e Helen
 Readequação da
Associação Digital

 Tapete sanitizante e medição de
temperatura
 Sanitizações periódicas
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A valorização dos empregados vai muito
além do salário. Passa também por
proporcionar mais qualidade de vida, boas
condições de trabalho, evolução pessoal
e profissional. O Sicoob esteve atento a isso
e investiu tempo e recursos em ações como
a concessão de benefícios, oportunidades
de aperfeiçoamento e progressão
profissional.
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VALORIZAÇÃO
DA NOSSA GENTE
Fazer parte do “time Sicoob” é a garantia de uma
série de benefícios e participação em planos
e programas de crescimento na cooperativa.
Atualmente, os empregados da Central e filiadas
contam com os seguintes benefícios:
 Auxílio creche
 Plano de Saúde
 Plano Odontológico
 Previdência Privada
 Seguro de Vida
 Vale alimentação
 Apoio à formação educacional: cursos,
graduação e pós-graduação
Vale destacar que o plano de previdência
privada do Sicoob é um sistema de acumulação
complementar ao sistema de previdência social,
que tem como objetivo o acúmulo de reservas
por um determinado período. Com isto, é possível
atingir um bom padrão de vida na aposentadoria
ou quando a capacidade produtiva diminuir.
Como incentivo aos que aderem ao benefício, o
Sicoob Rondon aplica na previdência o mesmo
percentual escolhido pelo empregado, limitado a
6% (seis por cento) da remuneração mensal.

Plano de Cargos
e Salários – PCS

Programa de Reconhecimento
e Recompensa – PRR

Programa de Gestão
de Desempenho – PGD

O plano de cargos e salários do Sicoob Rondon
é alinhado de forma regional com todas as
nossas Cooperativas filiadas, com o objetivo de
apoiar a Liderança buscamos trazer as melhores
práticas de gestão da Remuneração, analisando a
competitividade do mercado. Em apoio ao negócio
facilitamos o entendimento dos cargos para a
execução da estratégia de negócio do Sicoob,
fortalecendo junto ao empregado e deixando claro
os papéis e responsabilidades de cada cargo.

O programa objetiva estruturar o modelo de
Remuneração Variável Estratégica da Central
e Singulares do Sicoob Rondon, consiste em
trabalhar o conceito de remuneração total anual
e que atrela esta remuneração aos resultados
estratégicos das Cooperativas com a finalidade
de manter um reconhecimento aos esforços dos
empregados, com a garantia de sustentabilidade
do negócio cooperativo. O programa está
plenamente alinhado às estratégias das entidades
do Sicoob Rondon.

O Programa de Gestão de Desempenho visa
impulsionar o desenvolvimento profissional dos
empregados, promovendo o autoconhecimento,
melhoria da performance individual e de equipes,
identificando os pontos fortes e necessidades
de desenvolvimento, fortalecendo a prática
do feedback contínuo e potencializando as
competências. Sendo o desempenho a base da
remuneração estratégica, através do processo
anual de Gestão de Desempenho, trará subsídio
para o desenvolvimento dos empregados.

Com quase 1 mil empregados, o Sicoob
Rondon apresentou um crescimento
de 19,4% no número de contratações
em 2020. A Central celebra a evolução
em seu quadro de empregados que
representa o interesse de profissionais

em atuar na instituição. O número
também reforça a expansão do
Sicoob Rondon em Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Rondônia nos
últimos anos, com abertura de novas
agências, escritórios e ampliação

de suas unidades, o que demanda
a contratação e formação de novos
empregados. A expectativa para 2021 é
de dar continuidade a esta evolução em
atendimento ao plano de crescimento
do Sicoob Rondon.
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INTEGRA:
ACOLHIMENTO E
PERTENCIMENTO
Em janeiro de 2020, o Sicoob Central Rondon realizou o Integra, cujo o
objetivo foi fazer com que os novos empregados se sentissem acolhidos e
parte da “família Sicoob”, fortalecendo os laços dos recém-chegados com
a cooperativa e demais membros da equipe. A programação contou com
dinâmicas, jogos, palestras e ações educativas, além do fornecimento de
informações a respeito do cooperativismo e o papel do sistema Sicoob.

VALORIZAÇÃO
DA NOSSA GENTE

A iniciativa torna o ambiente de trabalho muito mais favorável e produtivo,
além de contribuir com o crescimento pessoal e profissional de cada um. O
Integra Sicoob acontece desde 2017 e representa um marco nos processos
motivacionais, de desenvolvimento e trabalho em equipe da cooperativa.
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VALORIZAÇÃO
DA NOSSA GENTE

Colaboradoras do Sicoob Central
Rondon e das cooperativas filiadas
Integração e União MT/MS ganharam
uma tarde especial em março em
alusão ao Dia Internacional da
Mulher, comemorado no dia 8.
Convidadas para um workshop sobre
empoderamento feminino, beleza,
superação e auto estima, elas também
foram presenteadas com brindes e
homenagens. O evento contou ainda
com um pocket show da maquiadora
e humorista Creide Day Lima.

Presidente do Sicoob Central
Rondon, Aifa Naomi, destacou a
importância das mulheres para o
crescimento e desenvolvimento
das cooperativas. “Nós somos
especiais. Devemos sempre nos
lembrar disso, não só no Dia
da Mulher, mas ao longo de
todo o ano. Esta iniciativa é um
marco pois partiu da Central
e foi abraçada pelas outras
cooperativas que compreenderam
a importância de valorizar suas
colaboradoras”, disse Aifa.
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“Momento Previdência”
apresenta benefício às equipes

VALORIZAÇÃO
DA NOSSA GENTE

Nos dias 22 e 23 de março, os assessores de negócios
do Sicoob Rondon, Júlio Schumann e Ludmilla Parra
ministraram o “Momento Previdência”. A palestra,
que apresentou as condições e vantagens do plano
de Previdência Privada do Sicoob, também abordou
temas importantes relacionados ao despertar do
desejo e necessidade de um planejamento pessoal
e familiar para a segurança financeira. Ao todo, 67
empregados da Central participaram da atividade.

Covid-19 e saúde mental
são temas de palestras

Treinamentos capacitam
e desenvolvem empregados

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Sicoob
Rondon promoveu em agosto de 2020 a palestra “Cuidados
e Prevenção de Doenças Virais (Covid). Para sanar
dúvidas dos empregados sobre a doença e contribuir com
orientações e cuidados de saúde, o médico da família e
comunidade Werley Peres foi convidado. Participaram da
palestra virtual mais de 400 empregados.

O investimento na capacitação e formação de
empregados foi um dos diferenciais do Sicoob
Rondon em 2020. Ao longo do ano, as equipes
passaram por uma série de palestras e treinamentos
voltados para o aprofundamento de conhecimentos
e melhoria técnica. Entre os temas abordados
estiveram análise e concessão de crédito,
autodesenvolvimento, formação profissional ANBIMA,
grafologia e o programa NEXT – Recebendo Pessoas,
que tratou da preparação dos empregados no
retorno às atividades presenciais após a pandemia.

Já em setembro, o tema escolhido foi a saúde mental com a
palestra “Valorização da vida: mês de prevenção ao suicídio”.
Com a hashtag #JuntosSomosMaisFortes, o Sicoob aderiu à
campanha internacional do Setembro Amarelo como mês
de prevenção ao suicídio e alerta à importância do cuidado
com a saúde mental da população. Mais de 300 empregados
acompanharam o bate papo via Microsoft Teams.

Os treinamentos foram oferecidos aos empregados
das áreas de Crédito, Gestão de Pessoas e Negócios
da Central.
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INTERESSE
PELA
COMUNIDADE
O Sicoob Rondon, graças à capilaridade que
possibilita atuar em três estados, se
empenhou em proporcionar ações
com foco em questões que se mostraram as
mais urgentes durante a pandemia. Por meio
de campanhas de arrecadação de produtos
e recursos financeiros, foram contempladas
várias comunidades e instituições com itens
de higiene, limpeza e alimentos.
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INTERESSE PELA
COMUNIDADE

CENTRAL
RONDON
APOIA LIVE
SOLIDÁRIA DA
DEFENSORIA
PÚBLICA DE MT
O Sicoob Central Rondon foi um dos
principais apoiadores da live solidária
realizada em setembro pela Ouvidoria
Geral da Defensoria Pública de Mato
Grosso. O evento, transmitido pela internet
diretamente do palco do Cine Teatro
Cuiabá, contou com a participação de

10 atrações artísticas e seu objetivo foi
o de atender a mais de 30 entidades que
auxiliam famílias carentes afetadas pela
pandemia do novo coronavírus.
Além de colaborar para a realização
da live, a cooperativa contribuiu com

brindes para sorteios como jogos de
café e malas, levados pessoalmente pelo
diretor executivo Clademir Salmória.
A presidente da Central, Aifa Naomi
também marcou presença por meio de
um vídeo exibido entre as apresentações
artísticas.

Realizada pela Ouvidoria em parceria com o
Instituto Cultural América (Inca), a live contou
com humor de Totó Bodega, Comadre Pitú,
Nico & Lau e Almerinda. E ainda, a música de
Edmilson Maciel, Jonathan & Adam, Pescuma,
Henrique e Claudinho, Anselmo & Rafael,
entre outras atrações.
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INTERESSE PELA
COMUNIDADE

Uma das áreas atingidas pelas queimadas no Pantanal em Mato
Grosso, em 2020, a Terra Indígena Baía do Guató, recebeu de
cooperativas filiadas ao Sicoob Rondon doações de alimentos,
sementes para plantação e água. A ação surgiu da união de
voluntários nas agências para ajudar famílias atingidas pela
destruição no local. As três comunidades da região, Coqueiro, São
Benedito e Aterradinho, localizadas em Barão de Melgaço (MT),
perderam grande parte de sua plantação e animais devido o avanço
das queimadas, prejudicando a sobrevivência dos moradores.
A entrega das doações foi realizada por empregados voluntários do
Sicoob, no início de outubro, e foram igualmente distribuídas entre
as famílias. Ao todo, foram arrecadadas 80 cestas básicas, doadas
por cooperados, empregados e voluntários, em uma parceria com
o Sicoob União MT/MS, Sicoob Integração, Sicoob Cerrado MT
e Sicoob Fronteiras. A ação social teve como objetivo contribuir
com os moradores da comunidade indígena que passavam por
dificuldades diante das queimadas no estado.
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Novos leitos

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO EM SINOP (MT) RECEBE DOAÇÃO
Em outubro de 2020, o Hospital Santo Antônio,
em Sinop (MT), ganhou uma nova ala de
internação com 11 leitos de UTI destinados,
exclusivamente, para tratamento de pacientes
com Covid-19. A construção é resultado da
união de várias instituições, entre elas, o
Sicoob Norte MT, cooperativa filiada ao Sicoob
Central Rondon. Em meio a pandemia do novo
coronavírus, a chegada de uma nova ala para
atendimento médico melhorou as condições de
tratamento aos pacientes internados.

INTERESSE PELA
COMUNIDADE

Além dos 11 leitos de UTI, os recursos também
foram destinados à implantação de 23 leitos de
enfermaria. Até o final de 2020, com mais de 9
mil casos confirmados, Sinop (MT) estava entre
as cinco cidades mato-grossenses com o maior
número de pessoas contaminadas pela doença.
A ala inaugurada no hospital ajudou a salvar
vidas no município, além de contribuir com
a distribuição de pacientes, evitando que
Sinop entrasse em lockdown. Dessa forma, o
comércio local pode funcionar respeitando as
regras de saúde e segurança determinadas por
órgãos responsáveis.
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INTERESSE PELA
COMUNIDADE

A “Torcida Ana Sátila” do Sicoob Central Rondon
ganhou um reforço especial em novembro de
2020, com a visita da canoísta e medalhista
internacional Ana Sátila Vargas à sede da
cooperativa, em Cuiabá (MT). O encontro marcou
o retorno da atleta a Mato Grosso após quase
três anos. Depois da capital, a esportista seguiu
para Primavera do Leste (MT), onde começou no
esporte ainda criança e morou até entrar para
a Seleção Brasileira de Canoagem. Patrocinada
pela Cooperativa há dois anos, em 2021 a jovem
representará o país nos jogos olímpicos do Japão.
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Criado em 2004 pela
cooperativa Sicoob
Metropolitano de Maringá
(PR), o Instituto Sicoob
tem como missão difundir
a cultura cooperativista e
contribuir para a promoção
do desenvolvimento
sustentável das comunidades.
Desde 2018, a instituição
foi expandida para todo
o território nacional junto
ao Sicoob Confederação,
tendo implantado diversos
programas e projetos
apoiados ou organizados
pelas cooperativas. As ações
são desenvolvidas dentro de
três Eixos: Cooperativismo
e Empreendedorismo,
Cidadania Financeira e
Desenvolvimento Sustentável.
Ao longo de 2020, o Instituto
Sicoob na Central Rondon
e filiadas promoveu o bemestar, cultura, educação
financeira e sustentabilidade
em diversas comunidades.
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EIXO CIDADANIA FINANCEIRA

INTERESSE PELA
COMUNIDADE

Instituto Sicoob

CLÍNICAS FINANCEIRAS
Mesmo em um ano atípico
como 2020, o Sicoob Central
Rondon conseguiu readequar
suas ações junto à comunidade,
compreendendo a necessidade de
contribuir com as pessoas à sua
volta. Para a instituição, a educação
financeira é uma excelente
ferramenta de transformação social.
Por isso, em outubro, o Sicoob deu
início ao projeto Clínicas Financeiras
Virtuais, que oferece orientações
online e gratuitas. A iniciativa, que já
existia presencialmente em espaços
públicos abertos, foi adaptada para
a situação pandêmica, evitando
aglomerações e ainda assim
ajudando quem precisa.

AGENDAS NACIONAIS
A plataforma online permite à
comunidade um agendamento com a
consultoria financeira da instituição.
Neste bate papo, todas as dúvidas
sobre o universo das finanças podem
ser solucionadas. As orientações
são dadas por empregados do
Sicoob integrantes do Programa de
Voluntariado Corporativo, que conta
com a capacitação em Educação
Financeira do Instituto Sicoob.
Atualmente, o Sicoob Rondon conta
com três voluntários orientadores
financeiros virtuais. O agendamento
pode ser feito gratuitamente pelo
site clinicasfinanceiras.sicoob.com.br.

Em 2020, as cooperativas e
voluntários se mobilizaram na
realização de ações internas e
externas, além da participação
em agendas locais e nacionais. No
âmbito local foram 20 palestras
(online e presenciais) com temas
relacionados, principalmente, à
educação financeira. As agendas
nacionais do Instituto que contaram
com a participação da Central
foram a Semana Internacional do
Investidor (Semana WIW) e Semana
Nacional da Educação Financeira
(Semana ENEF).
Outras participações importantes foram na
Semana Internacional do Investidor (Semana
WIW) e a Semana Nacional da Educação
Financeira (Semana ENEF). O Sicoob Rondon
e suas cooperativas realizaram 138 ações
online na Semana WIW, impactando em
torno de 36.891 pessoas, incluindo uma
palestra ministrada pela presidente da
cooperativa, Aifa Naomi (ver em NOSSA
GOVERNANÇA).
Já na 7ª Semana ENEF, sob o tema
“Resiliência Financeira: Como atravessar a
crise?”, foram mais de 500 ações. Coordenada
pelo Fórum Brasileiro de Educação
Financeira (FBEF), a iniciativa conta com
quatro assuntos norteadores: Educação

Financeira; Educação Previdenciária;
Educação Fiscal; e Educação Securitária.
O Sicoob Rondon e suas filiadas se
mobilizaram e durante a semana realizaram
palestras, interações nas redes sociais, rádios
locais e tvs corporativas.
Uma delas foi a live “Educação Financeira
pós-pandemia”, conduzida pela planejadora
financeira Jaqueline Metzner, em 24 de
novembro. A palestra foi acessada por 200
pessoas.
Os voluntários organizaram também as
Pílulas Financeiras Sicoob, projeto que
conta com pequenas dicas sobre educação
financeira e investimentos gravadas em
áudio e disponibilizadas aos cooperados.
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Instituto Sicoob

Durante a pandemia, o Instituto Sicoob
disponibilizou os três livros da Coleção
Financinhas em PDF. O material foi
criado para falar sobre sonhos, desejos,
necessidades e poupança com o público
infantil. São histórias do cotidiano
contadas de maneira lúdica para que as
crianças cresçam com senso crítico e mais
responsáveis com relação ao dinheiro.
Além disso, as cooperativas do Sicoob
Rondon ofertaram exemplares físicos do
primeiro livro da Coleção: Caio achou uma
moedinha. E teve mais:
 Sicoob Ipê: doação de 70 unidades para
jovens de escolas públicas de Campo
Grande (MS), participantes do projeto de
aulas de Capoeira e Muay Thai, apoiado
pela cooperativa
 Sicoob Integração: doação para a
Instituição Casa Lar, em Cuiabá (MT) e
contação de histórias com alunos da

escola CESA, em Chapada dos Guimarães
(MT)
 Sicoob Primavera MT: doação de 50
exemplares para a Escola San Petrus
e contação de história de forma
semipresencial com a Alice e o Bud.
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DIGITAL

GRANDES
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EIXO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
EDITAL COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Indicado pelo Sicoob
Primavera MT, o Instituto
Germinando Sons, de
Campo Verde (MT), foi
o projeto selecionado
pelo Edital Cooperação
para o Desenvolvimento.
A iniciativa atende a um
dos eixos de atuação do
Instituto Sicoob ligado
ao desenvolvimento
sustentável das
comunidades, conforme
o 7º Princípio do
Cooperativismo
– Interesse pela
Comunidade.
Criado em novembro de 2015, o
Germinando Sons é uma associação
privada de caráter social, cultural e
educacional, sem fins lucrativos, que

tem como missão a
promoção da cidadania,
do desenvolvimento
socieducacional por meio
de programas nas áreas
de assistência social,
desenvolvimento cultural
e práticas desportivas.
Atualmente, o projeto
atende mais de 350
crianças e adolescentes do
município.
Todos os anos, o Edital
Cooperação para o
Desenvolvimento é
lançado pelo Instituto
Sicoob, para viabilizar a seleção e
patrocínio a projetos pelo Bancoob.
As propostas são encaminhadas pelas
Centrais, de acordo com a área de atuação
das cooperativas.
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EXPOCIEE

INTERESSE PELA
COMUNIDADE

Instituto Sicoob

O Sicoob Rondon encerrou o ano de 2020 com a adesão de
168 empregados ao Programa Voluntário Transformador.
O incentivo à participação começou no ano anterior, com
o estímulo à atuação voluntária sendo uma ferramenta
essencial para a execução dos programas sociais do Sicoob.
Além da adesão de empregados, foram realizadas duas
capacitações online, com a formação de 51 voluntários
para ações de educação financeira com a comunidade.

Três voluntários também estiveram presentes na
Expo CIEE Virtual, uma feira do estudante online
criada pelo Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE). Realizado de 9 a 13 de novembro, o evento
tem como objetivo promover o encontro entre
empresas e jovens de todo o país, proporcionando
capacitação, conteúdos, oportunidade de trabalho e
entretenimento, de forma gratuita e acessível.

8º Jamboree
Em setembro, o Instituto Sicoob através de
seus voluntários transformadores esteve
presente no 8º Jamboree - Encontro Anual
Nacional dos Escoteiros com o objetivo de
realizar atividades práticas com vínculo
educativo e de fraternidade.
Em 2020, o evento foi virtual, pela
plataforma Discord e possibilitou
de uma forma lúdica e divertida, a
compreensão de importantes conceitos.
No desafio da educação financeira

proposto pelo Instituto Sicoob, os jovens
escoteiros, com o auxílio dos voluntários
transformadores, praticaram a união,
empatia, construção de “pontes” ao
invés “barreiras”, e a conexão para
um mundo mais colaborativo. Três
voluntários representaram o Sicoob
Rondon nesta ação.
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No Sicoob a preocupação com a
sustentabilidade é uma constante.
Várias medidas foram tomadas com foco
na corporação, empregados e comunidade,
com base na consciência de que, muito
mais do que vantagens econômicas,
tais posturas trazem benefícios para a
qualidade de vida de ambos, além de
preservar recursos e meio ambiente para as
futuras gerações.
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SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA
ESTIMULA O
DESCARTE
ADEQUADO
DE RESÍDUOS
Assegurando o compromisso com
a Responsabilidade Social, com os
princípios do cooperativismo, e em
comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente (05/06), surgiu o
Programa de Sustentabilidade do
Sicoob Rondon. As ações iniciais
foram construídas em conjunto com
os empregados, para levantar as
expectativas com relação às ações
sustentáveis que poderiam ser
implantadas.
A primeira delas foi a instalação
de lixeiras para coleta seletiva no
refeitório e copas, seguida pela

sensibilização da utilização dos copos e entrega do
Kit sustentável, bem como a mobilização para o Dia
Mundial da Limpeza #eucuidodomeuquadrado que
aconteceu em setembro. Graças à união de todos,
foi possível enviar para o descarte adequado 12,4 kg
de ferro; 15,2 kg de plástico, 282 kg de papel e 63 kg
de vidro, além do descarte de eletrônicos, pilhas e
aerossóis (doados ao projeto LUNAAR de apoio aos
animais).
Ainda em 2020 também houve a instalação dos
coletores de pilhas e aerossóis nos andares da sede
do Sicoob Central Rondon, visando a redução de
impactos à saúde e ao meio ambiente com a liberação
de elementos químicos contidos nestes objetos.
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Pioneiro na criação e adoção de
ferramentas e tecnologias que
proporcionam aos cooperados a liberdade
de interagir de diversas maneiras com as
cooperativas, o Sicoob intensificou ainda
mais os esforços para oferecer soluções
em serviços financeiros. Em tempos de
pandemia, elas se mostraram aliadas
imprescindíveis para a manutenção dessa
relação sem a necessidade de exposição à
doença.
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O universo digital ganhou ainda
mais espaço entre os canais de
atendimento do Sicoob Rondon em
2020. Motivada pela necessidade de
manter o distanciamento social e
evitar a ida de pessoas às agências
durante a pandemia, a instituição
investiu na tecnologia para oferecer
seu atendimento e prestação de
serviços pela tela do celular ou
computador. O resultado disso foi o
crescimento no acesso a aplicativos
e plataformas digitais do Sicoob ao
longo do ano, melhoria de assistentes
virtuais, associação digital à
cooperativa, entre outros avanços. Os
canais também foram utilizados para
a realização de assembleias virtuais,
possibilitando a prestação de contas a
cooperados de forma transparente.
Atualmente, o Sicoob oferece
oito aplicativos, do Sicoobcard
que permite a gestão de compras
realizadas no cartão de crédito de
maneira mais prática e moderna
ao Moob, que fornece os principais
dados da cooperativa ao ‘dono do
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negócio’. Pelo Moob também
foi possível realizar todas as
assembleias de cooperativas
em Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Rondônia, fato inédito
para o Sicoob Rondon, que pela
primeira vez teve que adequar o
encontro para o campo digital. A
cooperativa conta ainda com os
apps Sicoob, Sicoob Poupança,
Coopcerto, Coopera, Sipag e
Sicoob Mapas.
Facilitando a abertura de contas
à distância, o Sicoob oferece a
Associação Digital. A praticidade
das operações pelo Pix também
foi estimulada pela cooperativa
que lançou isenção de taxas
na adesão ao novo sistema. As
medidas têm colaborado com
a agilidade e desburocratização de
serviços bancários.
O ano de 2020 foi marcado ainda
pela implantação de duas assistentes
virtuais do Sicoob, Alice e Helen.
Enquanto a primeira é responsável

pelo atendimento inicial ao cooperado no chat do
app Sicoob, a segunda traduz para voz os textos
publicados no site, melhorando a navegação
por deficientes visuais, pessoas com deficiências
intelectuais, analfabetos funcionais, idosos,
disléxicos e outras pessoas com dificuldade de
leitura e/ou compreensão de texto e surdos.
Ambas representam mulheres importantes da

história e por isso tiveram os nomes escolhidos em
homenagem a elas.
Como é possível notar, o Sicoob investiu e muito
em sua versão digital e, assim, um período de
dificuldades e incertezas, como o vivido com a
pandemia, pode ser amenizado com soluções
práticas e inteligentes.
Sicoob – Relatório Anual - 2020

COOPERATIVISMO
FINANCEIRO

NOSSA
GOVERNANÇA

ENFRENTAMENTO
À COVID-19

VALORIZAÇÃO
DA NOSSA GENTE

INTERESSE PELA
COMUNIDADE

SUSTENTABILIDADE

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

GRANDES
NÚMEROS

SINGULARES

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

32

APLICATIVOS
DO SICOOB
Sicoob

Abra sua conta e faça parte
em poucos passos, realize
transações financeiras,
consulte e contrate
produtos com agilidade
e segurança. Encontre
pontos de atendimento e
agências mais próximas
por geolocalização.

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Sicoob Poupança

Acesse sua poupança do
Sicoob em um aplicativo
criado para facilitar sua
gestão. Confira seu saldo,
faça investimentos, pague
e receba usando o Pix, e
muito mais.

Moob

O Moob é o aplicativo do
Sicoob que facilita e incentiva
o contato entre o cooperado
e sua cooperativa. Com ele,
é possível ter acesso aos
principais dados da instituição,
receber e gerenciar convites
para eventos, negociar bens
publicados e muito mais.

Coopcerto

Consulte seu saldo e
extrato e conheça a
rede de aceitação no
aplicativo oficial dos
cartões Coopcerto.

Sicoobcard

Dê adeus às papeladas,
burocracias e horas ao
telefone. Baixe o App
Sicoobcard e tenha a gestão
das compras realizadas com
o seu cartão de crédito na
palma da mão.

Coopera

Aproveite um mundo de
vantagens: a cada compra
usando o seu Sicoobcard,
você acumula pontos para
trocar por mais de 10 mil
opções de produtos, viajar,
pagar contas e muito mais.

Sipag

Gerencie seu negócio
direto pelo celular e tenha
acesso rápido a diversas
funcionalidades que facilitam
o seu dia a dia.

Sicoob Mapas

Calcule facilmente as áreas
para financiamento do
seu agronegócio.

Se você precisa tirar dúvidas
sobre nossos produtos e
serviços, ou apenas deseja
saber mais sobre assuntos como
cooperativismo e educação
financeira, acesse nossos canais
digitais e fale com a Alice.
Ela é nossa assistente virtual
e está disponível 24 horas por
dia, sete dias por semana, para
conversar com você.
Para falar com a Alice, basta
entrar em contato pelo chat do
App Sicoob ou pelo whatsapp
(61) 4000 1111.
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Por que ser cliente se você pode ser dono?
Por que ganhar sozinho se
junto você pode ganhar mais?
E a grande questão:
Por que você ainda não baixou
o App que resolve tudo isso?
Pelo App Sicoob, você pode ser dono de uma Cooperativa,
participar dos resultados financeiros e fazer parte de um
movimento que está transformando a vida de milhões de
pessoas e seus lugares.

Baixe o App Sicoob
e abra sua conta.

Central de Atendimento:
Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111
Demais localidades: 0800 642 0000 - Atendimento 24 horas
Ouvidoria: 0800 725 0996 - de seg. a sex., das 8h às 20h
ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
de seg. a sex., das 8h às 20h

*Esses benefícios são apenas para pessoa física. **A liberação de crédito está sujeita a análise.

Descubra uma vida financeira
feita de propósitos e valores.
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Presente em 26 estados e no Distrito Federal,
o Sicoob apresentou crescimento de 34,3%
em ativos totais no ano.
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ATUALMENTE, O SICOOB POSSUI:

5,1

milhões
DE COOPERADOS

Agências em

1.923

DATA BASE: DEZ/2020

GRANDES NÚMEROS
DO SICOOB

municípios

27
3.480

unidades da
federação

rede de atendimento

1.019

372

200

5.907

correspondentes

novas agências

cooperativas singulares

caixas eletrônicos próprios

43,5mil

dirigentes e empregados
Única instituição financeira* em

307 MUNICÍPIOS
*Foram considerados: Cooperativas Sede, Posto de Atendimento Cooperativo - PAC, Agências Bancárias Sede,
Posto de Atendimento Bancário - PAB, Posto Bancário de Arrecadação e Pagamento - PAP
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(em milhões)
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(em milhões)

5,1

4,1

3,8

1,0

0,9

+9,1%
Variação de 343 mil

Data base: Dez/20 | Fonte: CCS
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Cooperados Total

4,6

GRANDES NÚMEROS
DO SICOOB

DEMONSTRAÇÕES
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Op. de Crédito (bruta)
(em R$ bilhões)

65,2

+14,2%
Variação de 123 mil
Provisão

(em R$ bilhões)

88,5

Variação anual de 23,4 bilhões

Op. de Crédito (líquida)
(em R$ bilhões)

61,3
3,9

+35,8%

+10,1%
Variação de 466 mil

83,9

4,7

+20,6%

Variação anual de 0,8 bilhões

+36,8%

Variação anual de 22,6 bilhões
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Depósitos Totais
(em R$ bilhões)

107,6

17,1

32,6

GRANDES NÚMEROS
DO SICOOB

Data base: Dez/20 | Fonte: CCS

+90,6%

50,5
6,5

65,1

74,1

9,9

+52,2%

+28,8%

+45,1%

Variação anual de 15,5 bilhões

Variação anual de 3,4 bilhões

Variação anual de 14,5 bilhões

Variação anual de 33,4 bilhões

Patrimônio Líquido

Rec. Prestação
de Serviços

Resultado e Sobras

Ativos Totais

(em R$ bilhões)

(antes de JCP)

(em R$ bilhões)

117,3
23,2

26,1

+12,7%
Variação anual de 2,9 bilhões

1,9

2,0

+5,4%
Variação anual de 104 milhões

3,0

157,5

3,6

+19,9%
Variação anual de 595 milhões

+34,3%
Variação anual de 40,3 bilhões
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Patrimônio líquido
(em R$ milhões)

2,32
1,68
0,67

EVOLUÇÃO
DO SICOOB CENTRAL RONDON

2018

1,08

0,99

2019

2020

2018

1,53

1,38
0,60
2019

2020

+56%
Variação de R$ 603 milhões

+68%
Variação de R$ 936 milhões

Sobras

Recursos totais

(em R$ milhões)

2018

2,00

13,6

0,81

2019

1,15

2020

2018

2019

2020

+38%
Variação de R$ 8 milhões

2018

2019

330

2019

2020

+27%
Variação de R$ 70 milhões

47.291
62.726
78.828

2020
2018

260

Cooperados
2018

21,9

2019

145

+88%
Variação de R$ 719 milhões

(em R$ bilhões)

30,1

0,81

2020

+74%
Variação de R$ 848 milhões

+26% Aumento de 16.102 cooperados
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Central das Cooperativas de Crédito dos Estados
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do
município de Cacoal / RO
Rua I, 185 Jardim Alvorada
CEP 78048-487 – Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3314-1100

SICOOB CENTRO SUL MS - 4447

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
do Centro Sul de Mato Grosso do Sul
Av. Marcelino Pires, 3130, Vila Helena
CEP 79801-004 – Dourados-MS
Telefone: (67) 3416-3100

SICOOB CERRADO MT – 4349

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
do Cerrado Mato-grossense
Av. Otávio Pitaluga, 2074, Centro
CEP 78740-011 – Rondonópolis-MT
Telefone: (66) 3410-8080

VALORIZAÇÃO
DA NOSSA GENTE
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COMUNIDADE
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

GRANDES
NÚMEROS

SICOOB FRONTEIRAS - 4599

SICOOB NORTE MT - 4598

SICOOB INTEGRAÇÃO - 4425

SICOOB PRIMAVERA MT - 4345

Cooperativa de Crédito da Região
de Fronteiras de RO/MT LTDA
Rua São Luiz, Nº 1230, 1° Andar, Centro
CEP 76963-884 – Cacoal-RO
Telefone: (69) 3443-1815

Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão União e Negócios
Edifício Eldorado Hill Office, R. I, nº 105, Sala 59,
Jardim Alvorada
CEP 78048-487 – Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3055-0101

SICOOB IPÊ - 4354

Cooperativa de Crédito Sicoob Ipê
Av. Mato Grosso, 3195, Coophafé
CEP 79021-151 – Campo Grande-MS
Telefone: (67) 3321-9454

SINGULARES

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
do Norte de Mato Grosso
Av. das Acácias, 1283, Setor Residencial Sul
CEP 78550-059 – Sinop-MT
Telefone: (66) 3211-0800

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
do Médio Leste de Mato Grosso
Av. São João, 306, Centro
CEP 78850-000 – Primavera-MT
Telefone: (66) 3500-6800

SICOOB UNIÃO MT / MS – 4256

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul
Rua J, 06, Residencial Concadoro
CEP 78005-810 – Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3901-7030
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CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT, MS E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO

GRANDES
NÚMEROS

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT, MS E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO

SICOOB CENTRAL RONDON

SICOOB CENTRAL RONDON

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

(Valores expressos em Reais)
Descrição
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Disponibilidades
Títulos e Valores Mobiliários
Instrumentos Financeiros
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Operações de Crédito
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados

(Valores expressos em Reais)

Notas

4

31/12/2019

636.547.723,13
611.969.372,70
142.317.506,06
3.792,49

270.310.950,78
249.394.702,37
79.172.947,74
28.189,18

142.313.713,57

79.144.758,56

5

459.149.082,20
459.149.082,20

156.902.788,44
156.902.788,44

9.474.314,10
9.521.923,71

11.990.262,47
12.050.515,05

(47.609,61)

(60.252,58)

961.265,35
236,11

1.200.179,97
226,34

961.029,24

1.199.953,63

67.204,99
11.003,23

128.523,75
18.583,92

7

8

Diversos
Outros Valores e Bens
Outros Valores e Bens

31/12/2020

6

(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados
Outros Créditos
Rendas a Receber

9

Despesas Antecipadas

56.201,76

109.939,83

24.578.350,43
2.642.277,93
2.642.277,93
2.655.555,72

20.916.248,41
729.666,69
729.666,69
733.333,36

(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados

(13.277,79)

(3.666,67)

Permanente
Investimentos
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito

21.936.072,50
18.467.518,82
13.206.239,40

20.186.581,72
16.355.947,58
11.094.668,16

4.914.739,99

4.914.739,99

346.539,43

346.539,43

3.390.191,73
5.803.006,05

3.763.570,67
5.911.299,10

(2.412.814,32)

(2.147.728,43)

78.361,95
242.114,09

67.063,47
237.337,46

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Operações de Crédito
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados

7

10

Participações em Cooperativa exceto Coop. Central de Crédito
Outras Participações
Imobilizado de Uso
Imobilizado de Uso

11

(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado
Intangível
Ativos Intangíveis

12

(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis

(163.752,14)

(170.273,99)

636.547.723,13
593.370.493,20
593.370.493,20
589.727.171,65
589.727.171,65

270.310.950,78
234.616.719,13
234.448.418,67
231.173.141,88
231.173.141,88

14
14.1

3.643.321,55
1.577.029,65

3.275.276,79
1.235.135,20

Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas

14.2

324.681,65

320.653,66

Diversas

14.3

1.741.610,25

1.719.487,93

-

168.300,46
168.300,46

-

168.300,46

Total do Ativo
PASSIVO
Circulante
Relações Interfinanceiras
Centralização Financeira - Cooperativas
Outras Obrigações
Sociais e Estatutárias

13

Não Circulante
Outras Obrigações
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

43.177.229,93

35.694.231,65

15.a

41.640.926,88
41.640.926,88

34.176.855,15
34.176.855,15

Reserva de Sobras

15.b

1.494.436,44

1.482.328,44

Sobras ou Perdas Acumuladas

15.d

Capital Social
De Domiciliados No País

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

41.866,61

35.048,06

636.547.723,13

270.310.950,78

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

41

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

SINGULARES

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
Contador
CRC: MT 010764/O2

Descrição
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira
Operações de Crédito
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Notas
17

2° Sem 2020
5.762.543,35
132.652,66

31/12/2020
11.620.205,26
364.337,84

2° Sem 2019
8.163.944,74
412.586,00

31/12/2019
16.494.457,91
816.494,39

5.a

4.395.806,71

8.592.520,58

5.740.591,86

11.614.030,38

1.234.083,98
(5.543.618,41)

2.663.346,84
(10.889.736,42)

2.010.766,88
(7.524.326,48)

4.063.933,14
(15.213.918,98)

Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. e Instr. Financeiros
Dispêndio da Intermediação Financeira
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos

13.a

Provisão/Reversão para Operações de Créditos
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais

(5.502.453,67)

(10.892.768,27)

(7.498.847,01)

(15.283.310,05)

18

(41.164,74)
218.924,94
(76.749,32)

3.031,85
730.468,84
759.900,64

(25.479,47)
639.618,26
(1.184.471,82)

69.391,07
1.280.538,93
102.123,61

8.108,34

17.340,28

18.642,33

48.389,52

19

(5.039.492,04)

(10.015.861,39)

(5.072.994,64)

(10.017.477,53)

20

(2.162.526,74)

(4.565.081,12)

(2.748.079,15)

(5.169.156,32)

(13.567,02)

(39.160,06)

(18.056,82)

(52.796,91)

Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço
Despesa (Dispêndios) de Pessoal
Despesas (Dispêndios) Administrativas
Despesas(Dispêndios) Tributárias
Resultado de participações em coligadas e controladas

10

1.331.561,41

1.331.561,41

-

-

Outras Receitas (Ingressos) Operacionais

21

5.852.324,28

14.086.271,45

7.062.169,24

15.731.525,72

Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais

22

(431.202,78)

(5,53)

(117,33)

(426.585,32)

(3.153,59)

(5.035,85)

-

-

Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes

(25.037,45)

(25.037,45)

-

(11.513,16)

Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas

(24.960,98)
142.175,62
142.175,62

(24.979,30)
1.490.369,48
1.490.369,48

432,54
(544.853,56)
(544.853,56)

4.355,07
1.382.662,54
1.382.662,54

(347,06)

(875,62)

(1.014,95)

(2.599,51)

(374,45)

(925,04)

(1.057,82)

(2.708,40)

(653.708,77)
(512.254,66)
-

(1.428.028,83)
60.539,99
(18.673,38)

(612.882,34)
(1.159.808,67)
-

(1.327.285,97)
50.068,66
(15.020,60)

Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável

Resultado Operacional
Resultado Antes da Tributação e Participações
Imposto de Rendas
Contribuição Social
Participações nos Resultados de Empregados
Sobras/Perdas Antes das Destinações
Destinações Legais e Estatutárias
FATES
Reserva Legal

14.1.b

-

(6.565,38)

-

(5.006,87)

15.b/d

(512.254,66)
(512.254,66)

(12.108,00)
41.866,61
41.866,61

(1.159.808,67)
(1.159.808,67)

(10.013,73)
35.048,06
35.048,06

Resultado Antes dos Juros ao Capital
Sobras/Perdas Líquidas
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
Contador
CRC: MT 010764/O2

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT, MS E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO
SICOOB CENTRAL RONDON
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Valores expressos em Reais)
DRA

Notas

Sobras/Perdas Líquidas
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

2.1.c

2° Sem 2020

31/12/2020

2° Sem 2019

31/12/2019

(512.254,66)

60.539,99

(1.159.808,67)

50.068,66

-

-

-

-

(512.254,66)

60.539,99

(1.159.808,67)

50.068,66

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
Contador
CRC: MT 010764/O2
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT, MS E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO
SICOOB CENTRAL RONDON
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em Reais)
Capital

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas
Acumuladas

Eventos
Capital Subscrito
Saldo em 31/12/2018
Destinações de Sobras Exercício Anterior:
Ao Capital

Notas

Movimentação de Capital:
Por Subscrição/Realização
Por Devolução ( - )
Sobras ou Perdas Brutas
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:

Capital a Realizar

Reserva de Capital

Reserva Legal

Estatutárias

Contingências

Expansão

Outras

Totais

28.604.341,55
48.517,60

-

-

1.472.314,71
-

-

-

-

-

48.517,60
(48.517,60)

30.125.173,86
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.524.004,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.524.004,00

(8,00)

-

-

-

-

-

-

-

-

(8,00)

-

-

-

-

-

-

-

-

50.068,66

50.068,66
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fundo de Reserva

14.d

-

-

-

10.013,73

-

-

-

-

(10.013,73)

-

F ATE S

14.d

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.006,87)

(5.006,87)

34.176.855,15
35.048,06

-

-

1.482.328,44
-

-

-

-

-

35.048,06
(35.048,06)

35.694.231,65
-

Saldo em 31/12/2019
Destinações de Sobras Exercício Anterior:
Ao Capital
Movimentação de Capital:
Por Subscrição/Realização
Sobras ou Perdas Brutas
FATES - Atos Não Cooperativos

16

Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.429.023,67

-

-

-

-

-

-

-

-

7.429.023,67

-

-

-

-

-

-

-

-

60.539,99

60.539,99

-

-

-

-

-

-

-

-

(511,38)

(511,38)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fundo de Reserva

14.d

-

-

-

12.108,00

-

-

-

-

(12.108,00)

-

F ATE S

14.d

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.054,00)

(6.054,00)

41.640.926,88
29.976.855,15
-

-

-

1.494.436,44
1.472.314,71
-

-

-

-

-

41.866,61
1.209.877,33
-

43.177.229,93
32.659.047,19
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.200.000,00

Sobras ou Perdas Brutas

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.159.808,67)

(1.159.808,67)

Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo em 31/12/2020
Saldo em 30/06/2019
Destinações de Sobras Exercício Anterior:
Ao Capital
Movimentação de Capital:
Por Subscrição/Realização

Fundo de Reserva

14.d

-

-

-

10.013,73

-

-

-

-

(10.013,73)

-

F ATE S

14.d

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.006,87)

(5.006,87)

Saldo em 31/12/2019

34.176.855,15

-

-

1.482.328,44

-

-

-

-

35.048,06

35.694.231,65

Saldo em 30/06/2020
Destinações de Sobras Exercício Anterior:

35.911.903,21
-

-

-

1.482.328,44
-

-

-

-

-

572.794,65
-

37.967.026,30
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.729.023,67

-

-

-

-

-

-

-

-

5.729.023,67

-

-

-

-

-

-

-

-

(512.254,66)

(512.254,66)

-

-

-

-

-

-

-

-

(511,38)

(511,38)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em Conta Corrente do Associado
Movimentação de Capital:
Por Subscrição/Realização
Sobras ou Perdas Brutas
FATES - Atos Não Cooperativos

16

Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:
Fundo de Reserva

14.d

-

-

-

12.108,00

-

-

-

-

(12.108,00)

-

F ATE S

14.d

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.054,00)

(6.054,00)

41.640.926,88

-

-

1.494.436,44

-

-

-

-

41.866,61

43.177.229,93

Saldo em 31/12/2020
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
Contador
CRC: MT 010764/O2
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CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT, MS E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO
SICOOB CENTRAL RONDON
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores expressos em Reais)
Descrição

Notas

2° Sem 2020

31/12/2020

2° Sem 2019

31/12/2019

Atividades Operacionais
Sobras/Perdas Antes das Destinações
Resultado de Equivalência Patrimonial

(512.254,66)

60.539,99

(1.159.808,67)

50.068,66

(1.331.561,41)

(1.331.561,41)

-

-

Provisão/Reversão para Operações de Créditos

41.164,74

(3.031,85)

25.479,47

(69.391,07)

Provisão/Reversão para Garantias Prestadas

25.375,00

25.393,32

(432,54)

(4.355,07)

Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes

25.037,45

25.037,45

-

11.513,16

3.153,59

5.035,85

-

-

201.836,18

401.453,48

203.698,38

405.533,77

(1.547.249,11)

(817.133,17)

(931.063,36)

393.369,45

(45.007.944,03)

(302.246.293,76)

29.656.957,89

41.873.471,22

-

-

0,00

(0,00)

(8.232.946,10)

606.368,98

(2.095.893,07)

(7.168.295,97)

(29.548,23)

238.914,62

148.834,52

(436.212,60)

36.421,27

61.318,76

(4.669,62)

(69.441,69)

70.174.494,53

358.554.029,77

(28.444.887,79)

(33.889.729,21)

300.915,82

151.114,19

366.135,06

60.229,95

Atualização de depósitos em garantia
Depreciações e Amortizações
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações
Aumento (redução) em ativos operacionais
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Aumento (redução) em passivos operacionais
Relações Interfinanceiras
Outras Obrigações
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos
FATES Sobras Exercício
Imposto de Renda
Contribuição Social
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais

(511,38)

(511,38)

-

-

(6.054,00)

(6.054,00)

(5.006,87)

(5.006,87)

(347,06)

(875,62)

(1.014,95)

(2.599,51)

(374,45)

(925,04)

(1.057,82)

(2.708,40)

15.686.857,26

56.539.953,35

(1.311.666,01)

753.076,37

Atividades de Investimentos
Aquisição de Intangível
Aquisição de Imobilizado de Uso
Aquisição de investimentos
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos

(3.645,01)

(30.531,80)

(45.494,90)

(56.322,86)

(55.527,95)

(13.877,07)

(47.410,01)

(212.707,16)

72.594,35

(780.009,83)

-

(1.497.531,69)

13.421,39

(824.418,70)

(92.904,91)

(1.766.561,71)

5.729.023,67

7.429.023,67

4.200.000,00

5.524.004,00

-

-

-

(8,00)
5.523.996,00

Atividades de Financiamentos
Aumento por Novos Aportes de Capital
Devolução de Capital à Cooperados
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

5.729.023,67

7.429.023,67

4.200.000,00

21.429.302,32

63.144.558,32

2.795.429,08

4.510.510,66

Caixa e Equivalentes de Caixa no Ínicio do Período

4

120.888.203,74

79.172.947,74

76.377.518,66

74.662.437,08

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

4

142.317.506,06

142.317.506,06

79.172.947,74

79.172.947,74

21.429.302,32

63.144.558,32

2.795.429,08

4.510.510,66

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
Contador
CRC: MT 010764/O2
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CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO
GROSSO DO SUL E DO MUNICÍPIO DE CACOAL /RO – SICOOB CENTRAL RONDON
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31
DE DEZEMBRO 2020
(Em reais)
1. Contexto Operacional
A CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO,
MATO GROSSO DO SUL E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO – SICOOB CENTRAL
RONDON é uma cooperativa de crédito singular, instituição financeira não bancária, fundada
em 05/04/1994, filiada e componente da Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB
– SICOOB CONFEDERAÇÃO, em conjunto com outras cooperativas singulares e centrais.
Tem sua constituição e o funcionamento regulamentados pela Lei nº 4.595/1964, que dispõe
sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 5.764/1971,
que define a Política Nacional do Cooperativismo, pela Lei Complementar nº 130/2009, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução CMN nº 4.434/2015,
do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento de
cooperativas de crédito.
O SICOOB CENTRAL RONDON tem como atividade preponderante a operação na área
creditícia, tendo como finalidade:
(i) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;
(ii) A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo,
através da ajuda mútua da economia sistemática e do uso adequado do crédito; e
(iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras:
captação de recursos, concessão de créditos, prestação de garantias, prestação de serviços,
formalização de convênios com outras instituições financeiras e aplicação de recursos no
mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, visando
preservar o poder de compra da moeda e remunerar os recursos.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil – BACEN, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente
àquelas aplicáveis às entidades Cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e
instruções do BACEN, apresentadas conforme Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional – COSIF, e sua emissão foi autorizada pela Diretoria Executiva em
01/02/2021.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2.1 Mudanças nas políticas contábeis e divulgação
a) Mudanças em vigor
O Banco Central emitiu a Resolução CMN nº 4.720 de 30 de maio de 2019, Resolução CMN nº
4.818 de 29 de maio de 2020, Circular BCB nº 3.959 de 4 de setembro de 2019 e Resolução
BCB n°2, de 12 de agosto de 2020, as quais apresentam as premissas para elaboração das
demonstrações financeiras obrigatórias e os procedimentos mínimos que devem ser levados na
elaboração das demonstrações financeiras em 2020.
As principais alterações em decorrência destes normativos: i) no Balanço Patrimonial estão na
disposição das contas que foram baseadas na liquidez e na exigibilidade; ii) na Demonstração
de Sobras ou Perdas a alteração consiste na apresentação de todos os grupos contábeis
relevantes para compreensão do seu desempenho no período; iii) divulgação da Demonstração
do Resultado Abrangente – DRA; e iv) os saldos do Balanço Patrimonial do período estão
apresentados comparativamente com o final do exercício social imediatamente anterior e as
demais demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos do exercício anterior.
b) Mudanças a serem aplicadas em períodos futuros
Apresentamos abaixo um resumo sobre as novas normas que foram recentemente emitidas
pelos órgãos reguladores, ainda a serem adotadas pela Cooperativa:
Resolução CMN nº 4.817, de 29 de maio de 2020, entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. A
norma estabelece os critérios para mensuração e reconhecimento contábeis, pelas instituições
financeiras, de investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto, no Brasil e
no exterior, inclusive operações de aquisição de participações, no caso de investidas no
exterior, estabelece critérios de variação cambial; avaliação pelo método da equivalência
patrimonial; investimentos mantidos para venda; e operações de incorporação, fusão e cisão.
A Resolução CMN nº 4.818/20 entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, exceto para o
disposto no artigo 10, parágrafo único, que trata das demonstrações financeiras intermediárias
consolidadas adotando o padrão contábil internacional, que somente produzirá efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2022, sendo vedada sua aplicação antecipada.
O Cooperativa iniciou a avaliação dos impactos da adoção dos novos normativos. Eventuais
impactos decorrentes da conclusão da avaliação serão considerados até a data de vigência de
cada normativo.
c) Resultado abrangente
O Banco Central do Brasil por meio da Resolução CMN nº 4720 de 30 de maio de 2019 que
entrou em vigor em 1° de janeiro de 2020, determinou a elaboração e divulgação da
Demonstração do Resultado Abrangente – DRA pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Em função do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade,
algumas normas e interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo
BACEN, naquilo que não confrontar com as normas por ele já emitidas anteriormente. Os
pronunciamentos contábeis já aprovados, por meio das Resoluções do CMN, foram aplicados
integralmente na elaboração destas Demonstrações Contábeis.

Não houve resultado abrangente no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
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2.2 Continuidade dos Negócios e efeitos da pandemia de COVID-19 “Novo Coronavírus”

b) Estimativas contábeis

A Administração avaliou a capacidade de a Cooperativa continuar operando normalmente e
está convencida de que possui recursos suficientes para dar continuidade a seus negócios no
futuro.

Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para
determinar o valor de certos ativos, passivos e outras transações considerando a melhor
informação disponível. Incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de
liquidação duvidosa, à vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisões para causas judiciais,
dentre outros. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas
utilizadas.

Mesmo com ineditismo da situação, tendo em vista a experiência da Cooperativa no
gerenciamento e monitoramento de riscos, capital e liquidez, com auxílio das estruturas
centralizadas do Sicoob, bem como as informações existentes no momento dessa avaliação,
não foram identificados indícios de quaisquer eventos que possam interromper suas operações
em um futuro previsível. A CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS
DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICIPIO DE CACOAL /RO - SICOOB
CENTRAL RONDON junto a seus associados, colaboradores e a comunidade estamos fazendo
nossa parte para evitar a propagação do Novo Coronavírus, seguindo as recomendações e
orientações do Ministério da Saúde, e adotando alternativas que auxiliam no cumprimento da
nossa missão:
✓ Manutenção do atendimento as singulares, com os cuidados de distanciamento,
utilização de máscara e álcool gel para empregados com trabalho presencial;
✓ Adequação dos contratos possibilidade a assinatura via aplicativos e certificados
digitais;
✓ Readequação de ambientes internos da Central para reduzir a quantidade de pessoas
por setor;
✓ Implantação de home office para gestantes, mães de filhos menores de 7 anos, grupo
de risco
✓ Implantação do comitê para tratamento do Covid
✓ Orientação e disponibilização de material informativo
✓ Implantação se soluções de TI para atividades fora da central de forma remota
✓ Orientação aos prestadores de serviços sobre os cuidados e orientações da OMS;
✓ Concessão de férias e compensação de horas de horas para a equipe;
✓ Eliminação de eventos presenciais;
✓ Cancelamento de formações presenciais na Central
✓ Redução de viagens e implantação de formações e reuniões por vídeo
✓ Foram monitorados mensalmente os cenários de estresse desenvolvidos pelo CCS,
com impactos de liquidez, crédito e capital, sendo repassadas as orientações e formas
de mitigação de efeitos as singulares
3. Resumo das principais práticas contábeis
a) Apuração do resultado
Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registrados de acordo com o regime de
competência.
As receitas com prestação de serviços, típicas ao sistema financeiro, são reconhecidas quando
da prestação de serviços ao associado ou a terceiros.
Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas operacionais, são proporcionalizados
de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato
não-cooperativo, quando não identificados com cada atividade.

c) Caixa e equivalentes de caixa
Composto pelas disponibilidades, pela Centralização Financeira mantida na Central e por
aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de
valores e limites e, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias a contar da data de
aquisição.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com compromisso de
revenda e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de
resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros.
e) Títulos e valores mobiliários
A carteira está composta por títulos de renda fixa e renda variável, os quais são apresentados
pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, ajustados aos
respectivos valores de mercado, conforme aplicável.
f) Operações de crédito
As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro,
retificadas por conta de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são
registradas a valor presente, calculadas por critério "pro rata temporis", com base na variação
dos respectivos indexadores pactuados.
g) Provisão para operações de crédito
Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na
realização dos valores a receber, levando-se em consideração a análise das operações em
aberto, as garantias existentes, a experiência passada, a capacidade de pagamento e liquidez
do tomador do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, além da
conjuntura econômica.
As Resoluções CMN nº 2.697/2000 e 2.682/1999 estabeleceram os critérios para classificação
das operações de crédito definindo regras para constituição da provisão para operações de
crédito, as quais estabelecem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).
h) Investimentos
Representados substancialmente por quotas do SICOOB CONFEDERAÇÃO, avaliadas pelo
método de custo de aquisição, e ações do Bancoob pela equivalência Patrimonial.
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Entretanto, o resultado apurado em operações realizadas com cooperados não tem incidência
de tributação, sendo essa expressamente prevista no caput do art. 193 do mesmo Decreto.
q) Segregação em circulante e não circulante
Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no
circulante, e os prazos superiores, no longo prazo (não circulante).

j) Intangível

r) Valor recuperável de ativos – impairment

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da Cooperativa ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida
útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado
de benefício econômico.

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como
perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do
que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável,
são registradas no resultado do período em que foram identificadas.

k) Demais ativos

Em 31 de dezembro de 2020 não existem indícios da necessidade de redução do valor
recuperável dos ativos não financeiros.

São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, até a data do
balanço.

s) Eventos subsequentes

l) Demais passivos

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data
de autorização para a sua emissão. São compostos por:

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na
data-base das demonstrações contábeis; e

m) Provisões

• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam
na data-base das demonstrações contábeis.

São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como
resultado de eventos passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar uma obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
n) Provisões para demandas judiciais e Passivos contingentes
São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma
provável saída no futuro de recursos para liquidação das ações, e quando os montantes
envolvidos forem mensurados com suficiente segurança. As ações com chance de perda
possível são apenas divulgadas em nota explicativa às demonstrações contábeis e as ações
com chance remota de perda não são divulgadas.
o) Obrigações legais
São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma
lei ou outro instrumento fundamentado em lei, aos quais a Cooperativa tem por diretriz.

Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 31
de dezembro de 2020.
4. Caixa e equivalente de caixa
O caixa e os equivalentes de caixa, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa, estão
constituídos por:
Descrição
Disponibilidades

31/12/2020

31/12/2019
3.792,49

28.189,18

Títulos e Valores mobiliários (a)

142.313.713,57

79.144.758,56

Cotas de fundo de renda fixa

124.908.071,76

69.942.078,17

Títulos Públicos Federais
TOTAL

17.405.641,81

9.202.680,39

142.317.506,06

79.172.947,74

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro tem incidência sobre os atos não
cooperativos, situação prevista no caput do Art. 194 do Decreto 9.580/2018 (RIR2018).

(a) Referem-se às aplicações no Fundo Bancoob Centralização e Sicoob Institucional,
administrados pelo Bancoob DTVM e aplicação em Letras Financeiras do Tesouro. Os fundos e
a aplicação em LFT têm a finalidade de prover liquidez diária à Central para fazer face às
necessidades de encaixe de recursos das cooperativas singulares, e por isso tem as
características descritas no pronunciamento CPC 03 (R2) e Resolução CMN nº 3.604/2008.
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b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a
Resolução CMN nº 2.682/1999:

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as aplicações interfinanceiras de liquidez estavam assim
compostas:
Descrição

31/12/2020

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
TOTAL

31/12/2019

459.149.082,20

156.902.788,44

459.149.082,20

156.902.788,44

a) Referem-se a aplicações em Certificados de Depósitos Interbancários – CDI no BANCOOB
com remuneração entre 96% e 101% do CDI. Em 31/12/2020 e 31/12/2019 o Sicoob Central
Rondon obteve rendas com essas aplicações no montante de R$ 8.592.520,58 e
R$ 11.614.030,38.

Nível / Percentual
de Risco / Situação
A

0,5%

Total em
31/12/2020

Empréstimos

Normal

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as aplicações em Títulos e Valores Mobiliários estavam
assim compostas:
Descrição

31/12/2020

31/12/2019

Total em
31/12/2019

Provisões
31/12/2019

12.177.479,43

12.177.479,43

(60.887,40)

12.783.848,41

(63.919,25)

Total Normal

12.177.479,43

12.177.479,43

(60.887,40)

12.783.848,41

(63.919,25)

Total Geral

12.177.479,43

12.177.479,43

(60.887,40)

12.783.848,41

(63.919,25)

Provisões

(60.887,40)

(60.887,40)

(63.919,25)

12.116.592,03

12.116.592,03

12.719.929,16

Total Líquido

c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:
Tipo

6. Títulos e valores mobiliários

Provisões
31/12/2020

Até 90

De 91 a 360

Acima de 360

Total

Empréstimos

4.871.923,79

4.649.999,92

2.655.555,72

12.177.479,43

TOTAL

4.871.923,79

4.649.999,92

2.655.555,72

12.177.479,43

d) Composição da carteira de crédito por tipo de produto, cliente e atividade econômica:

Títulos e Valores mobiliários

142.313.713,57

79.144.758,56

Cotas de fundo de renda fixa (a)

124.908.071,76

69.942.078,17

Instituições Financeiras

12.177.479,43

12.177.479,43

100%

17.405.641,81

9.202.680,39

TOTAL

12.177.479,43

12.177.479,43

100%

142.313.713,57

79.144.758,56

Títulos Públicos Federais (b)
TOTAL

Descrição

Empréstimos/TD

31/12/2020

% da Carteira

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:
(a) Referem-se às aplicações no Fundo Bancoob Centralização e Sicoob Institucional,
administrados pelo Bancoob DTVM.
(b) Trata-se de Letras Financeiras do Tesouro com vencimentos em 2021 e 2023, cujos
rendimentos são apropriados diariamente pelo preço unitário divulgado pelo Banco Central.
Tais aplicações são classificadas no ativo circulante uma vez que a fonte desses recursos é
originária da centralização financeira de recursos de municípios das cooperativas filiadas e
mantidas como estoque de aplicações com liquidez imediata, caso haja demanda por parte dos
associados.

Não Circulante

Total

31/12/2019

Empréstimos e Títulos Descontados

9.521.923,71

2.655.555,72

12.177.479,43

12.783.848,41

Total de Operações de Crédito

9.521.923,71

2.655.555,72

12.177.479,43

12.783.848,41

TOTAL

TOTAL

(47.609,61)

(13.277,79)

(60.887,40)

(63.919,25)

9.474.314,10

2.642.277,93

12.116.592,03

12.719.929,16
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(133.310,32)

3.031,85

69.391,07

(60.887,40)

(63.919,25)

f) Concentração dos Principais Devedores:
31/12/2020

10 Maiores Devedores
31/12/2020

Circulante

31/12/2019

(63.919,25)

Constituições / Reversões

Maior Devedor

a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

(-) Provisões para Operações de Crédito

31/12/2020

Saldo inicial

Descrição

7. Operações de crédito

Descrição

Descrição

% Carteira Total

31/12/2019

% Carteira Total

4.300.000,00

35,31%

5.000.000,00

39,11%

12.177.479,43

100,00%

12.783.848,41

100,00%

g) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo:
Descrição
Saldo inicial
Valor das operações recuperadas no período
TOTAL

31/12/2020

31/12/2019

5.691.012,98

5.791.863,90

(45.493,52)

(100.850,92)

5.645.519,46

5.691.012,98
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8. Outros créditos

11. Imobilizado de uso

Valores referentes às importâncias devidas à Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas no país, conforme demonstrado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são
calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil
estimado conforme abaixo:

Descrição

31/12/2020

Rendas a Receber

31/12/2019
236,11

Diversos
Adiantamentos e antecipações salariais

961.029,24

1.199.953,63

10.670,88

-

Pagamentos a ressarcir (a)

932.930,50

1.196.480,13

Devedores diversos - país

17.427,86

3.473,50

TOTAL

Descrição

226,34

961.265,35

1.200.179,97

Terrenos
Edificações
(-) Depreciação Acum. Imóveis de Uso - Edificações
Instalações

Descrição

Móveis e equipamentos de Uso
(-) Depreciação Acum. Móveis e Equipamentos de Uso
Sistema de Comunicação

9. Outros valores e bens

Sistema de Processamento de Dados
31/12/2020

Material em Estoque

31/12/2019

11.003,23

Despesas Antecipadas (a)
TOTAL

18.583,92

56.201,76

109.939,83

67.204,99

128.523,75

(a) Composto por despesas antecipadas, referentes aos prêmios de seguros, licença de
softwares e antivírus pagos antecipadamente.
10. Investimentos

Sistema de Segurança
Sistema de Transporte
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações de Uso
TOTAL

Participações Inst. Finan. Controlada Coop. Crédito (a)
Sicoob Confederação
Outras participações - CNAC/ Corretoras
TOTAL

31/12/2020
13.206.239,40

11.094.668,16

4.914.739,99

4.914.739,99

346.539,43

346.539,43

18.467.518,82

16.355.947,58

(a) Em 11/02/2020, foi firmado um novo acordo entre as Cooperativas Centrais acionistas do
Bancoob, no qual alterou-se a regra de composição do Conselho de Administração do banco,
fazendo com que cada Central passe a ter direito a um único voto nas reuniões,
independentemente da quantidade de ações que cada Central possua. A quantidade de ações
somente será considerada como critério de desempate em deliberações futuras. Em razão
disso, o Sicoob Central Rondon passou a registrar o investimento por meio do Método de
Equivalência Patrimonial (MEP), com base no item 5 do CPC 18 (R2) - Investimento em
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. A receita com
equivalência patrimonial no exercício de 2020 correspondeu a R$ 1.331.561,41.
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-

595.000,00

595.000,00

3.317.214,15

3.317.214,15

(1.119.581,46)

(986.382,90)

260.389,76

248.731,76

(147.243,69)

(106.339,03)

492.797,03

520.175,37

(337.394,56)

(351.129,67)

4%

10%

10%

-

58.194,57

71.177,70

20%

744.959,90

764.385,92

20%

91.785,89

72.670,45

10%
20%

242.664,75

242.664,75

(808.594,61)

(703.876,83)

3.390.191,73

3.763.570,67

-

Nesta rubrica registram-se dos direitos que a tenham por objetos incorpóreos, destinados a
manutenção da instituição como as licenças de uso de softwares.
Descrição

31/12/2019

Taxa Depreciação

79.279,00

12. Intangível

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os investimentos estão assim compostos:
Descrição

31/12/2019
-

(-) Depreciação Acumulada de Instalações

(a) Refere-se ao rateio das despesas do Sicoob Central Rondon, a ser pago pelas singulares
em janeiro de 2021, relativo ao mês de dezembro de 2020.

31/12/2020

Imobilizado em Curso

31/12/2020

Taxa
Depreciação

31/12/2019

Outros Ativos Intangíveis adquiridos antes de 01/10/2013

113.276,69

161.934,25

20%

Outros Ativos Intangíveis adquiridos após de 01/10/2013

128.837,40

75.403,21

20%

(163.752,14)

(170.273,99)

-

78.361,95

67.063,47

-

(-) Depreciação Acum. de Ativos Intangíveis
TOTAL

13. Relações interfinanceiras
Refere-se aos valores mantidos pelas cooperativas integrantes do Sistema Sicoob Central
Rondon para fins de centralização financeira.
Descrição
Centralização Financeira - Cooperativas
TOTAL

31/12/2020

31/12/2019

589.727.171,65

231.173.141,88

589.727.171,65

231.173.141,88

a) A remuneração média atual da centralização financeira foi de 100% do CDI e sua liquidez é
imediata. Os dispêndios ou despesas com depósitos intercooperativos são reconhecidos na
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demonstração de sobras ou perdas na rubrica “Dispêndios de Depósitos Intercooperativos” e
totalizaram R$ 10.892.768,27 e R$ 15.283.310,05 em 2020 e em 2019, respectivamente.

Descrição

31/12/2020
119.119.036,98

10 Maiores Depositantes

589.727.171,65

Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
TOTAL

Descrição
Resultado de Atos com Associados
Resultado de Atos com não associados (b)
TOTAL

SINGULARES

49

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

67,70

748,89

324.681,45

320.653,66

14.3 Diversas
% Carteira Total

31/12/2019

20,20%

% Carteira Total

56.025.871,13

24,24%

100,00% 231.173.141,88

100,00%

Descrição

31/12/2020

Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos

1.225,00

1.433,40
698.303,13

25.375,00

395,70

Credores Diversos - País

937.182,01

1.019.355,70

Pendências a regularizar

-

1.224,02

Provisão para Garantias Financeiras Prestadas
31/12/2020

31/12/2019

1.577.029,65

1.235.135,20

324.681,65

320.653,66

1.741.610,25

1.719.487,93

3.643.321,55

3.275.276,79

31/12/2019

777.828,24

Provisão para Pagamentos a Efetuar (a)

-

71.525,00

937.182,01

946.606,68

1.741.610,25

1.719.487,93

Pendências a regularizar - BANCOOB
Custo de Lançamento da Centralização financeira (b)
TOTAL

(a) Refere-se a provisão para pagamento de despesas com pessoal e outras despesas
administrativas da cooperativa.

14.1 Sociais e Estatutárias

Provisão para Participações nas Sobras (a)

GRANDES
NÚMEROS

TOTAL

14. Outras Obrigações
Descrição

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Outros

b) Concentração dos principais depositantes:

Maior Depositante

SUSTENTABILIDADE

31/12/2020

31/12/2019

1.570.464,27

1.230.128,33

6.054,00

-

511,38

5.006,87

1.577.029,65

1.235.135,20

(a) Provisão para pagamento de participação nas sobras aos administradores e colaboradores
da Central, conforme aprovado pelo Conselho de Administração na reunião realizada em
26/10/2016 e registrada na ATA CA nº. 188/2016.
(b) O FATES é destinado às atividades educacionais, à prestação de assistência aos
cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa, sendo constituído pelo resultado
dos atos não cooperativos e 10% das sobras líquidas do ato cooperativo, conforme
determinação estatutária. A classificação desses valores em contas passivas segue
determinação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Atendendo à instrução do BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/2006, o Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é registrado como exigibilidade, e utilizado
em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/1971.

(b) Referem-se à remuneração a pagar pela centralização financeira mantida na Central pelas
cooperativas singulares filiadas, relativa ao mês de dezembro de 2020, efetivamente paga no
mês de janeiro de 2021.
15. Patrimônio líquido
a) Capital Social
O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e
integralizado por seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem
direito em a um voto, independentemente do número de suas cotas-partes.
No exercício de 2020, a Cooperativa aumentou seu capital social no montante de
R$ 7.464.071,73 por meio de integralização de capital pelas cooperativas singulares filiadas.
Descrição
Capital Social
Associados

31/12/2020

31/12/2019

41.640.926,88

34.176.855,15

8

8

14.2 Fiscais e Previdenciárias

b) Reserva de Sobras

As obrigações fiscais e previdenciárias, classificadas no passivo na conta de Outras
Obrigações estão assim compostas:

Representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 20%, utilizada para
reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas Atividades.

Descrição
Impostos e Contribuições s/Lucro a pagar
Impostos e Contribuições s/ Serviços de Terceiros
Impostos e Contribuições sobre Salários

31/12/2020

31/12/2019
400,06

1.038,02

10.436,03

11.780,00

313.777,66

307.086,75
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c) Sobras Acumuladas
As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central
do Brasil e posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução
do BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/2006, o Fundo de Assistência Técnica,
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Educacional e Social – FATES é registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o
qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/1971.

SUSTENTABILIDADE

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

GRANDES
NÚMEROS

Prejuízos com títulos de renda Fixa

As sobras líquidas apuradas nos exercícios de 2019 no valor de R$ 50.068,66, por deliberação
da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 20/03/2020, deste montante, R$ 10.013,73 foi
destinado ao fundo de reserva, R$ 5.006,87 foi destinado ao FATES e R$ 35.048,06 foi
destinado para integralização da conta capital de cada cooperativa filiada proporcionalmente as
operações passivas.

Descrição

TOTAL

2020

Sobra líquida do exercício

60.539,99

50.068,66

511,38

-

Descrição

Sobra líquida, base de cálculo das destinações

60.028,61

50.068,66

Destinações estatutárias

18.162,00

15.020,60

Despesas de Pessoal - Benefícios

Fundo de reserva - 20%

12.108,00

10.013,73

Despesas de Pessoal - Encargos Sociais

6.054,00

5.006,87

41.866,61

Sobra à disposição da Assembleia Geral

Despesas de Pessoal - Proventos

35.048,06

2020

Receita de prestação de serviços
Despesas específicas de atos não cooperativos
Despesas apropriadas na proporção das receitas de atos não cooperativos
Resultado operacional

(49.845,39)

(64.062,33)

(56.573,01)

(79.739,68)

(41.164,74)

3.031,85

(25.479,47)

69.391,07

31/12/2020

2º Sem/2019

31/12/2019

(74.700,00)

(147.033,79)

(102.751,32)

(163.403,57)

(824.273,11)

(1.597.106,62)

(723.146,56)

(1.424.059,92)

(887.386,84)

(1.684.126,36)

(870.991,35)

(1.687.821,75)

(933.022,35)

(1.877.783,50)

(4.479.098,43)

(2.376.881,42)

(4.719.081,86)

(23.052,61)

(104.726,80)

(62.328,57)

(141.453,86)

(9.355,74)

(26.197,80)

(3.873,07)

(3.873,07)

(5.039.492,04)

(10.015.861,39)

(5.072.994,64)

(10.017.477,53)

2º Sem/2019

31/12/2019

Resultado de atos não cooperativos (lucro ou prejuízo líquido)

2º Sem/2020

31/12/2020

(61.979,56)

(116.189,70)

(55.731,33)

(8.558,49)

(20.471,48)

(6.206,38)

(11.695,23)

Despesas de Comunicações

(78.790,79)

(152.465,09)

(91.379,27)

(184.873,89)

Despesas de Manutenção e Conservação de Bens

(95.028,70)

(143.041,46)

(52.644,76)

(118.841,78)

Despesas de Material

(15.261,38)

(40.304,62)

(33.894,92)

(61.382,21)

55.376,57
(37.615,58)

Despesas de Aluguéis

(3.218,23)

(15.021,05)

2.312,04

2.739,94

(106.222,39)

(1.806,66)

(5.307,91)

Despesas de Processamento de Dados

(154.883,50)

(284.923,33)

(173.165,62)

(277.114,97)

505,38

(2.567,97)

Despesas de Promoções e Relações Públicas

(209.025,79)

(502.448,01)

(81.796,02)

(107.357,20)

Despesas de Propaganda e Publicidade

(1.168.923,94)

17. Ingressos/Receitas da Intermediação Financeira
31/12/2020

Despesas de Água, Energia e Gás

62.340,65
(56.810,38)

-

Imposto de renda e contribuição social

Recuperação de créditos baixados como prejuízo

149.130,75

(1.977.571,59)

Descrição

2019

Receitas (despesas) não operacionais, líquidas

Rendas de aplicações em fundos de investimentos

31/12/2019

31.093,54

20. Outros dispêndios administrativos

O resultado de atos não cooperativos tem a seguinte composição:

Rendas de títulos de renda fixa

2º Sem/2019

67.094,18

(986.263,42)

Despesas de Remuneração de Estagiários

16. Resultado de atos não cooperativos

2º Sem/2020

31/12/2020

(2.234.460,32)

Despesas de Pessoal - Treinamento
TOTAL

Descrição

16.494.457,91

8.680,65

2º Sem/2020

Despesas de Honorários - Conselho Fiscal
Despesas de Honorários - Diretoria e
Conselho de Administração

Fundo de assistência técnica, educacional e social - 10%

8.163.944,74

19. Despesas de pessoal

2019

Lucro líquido decorrente de atos não-cooperativos
apropriado ao FATES

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

2º Sem/2020

Rever. Provisões para Operações de Crédito

A sobra líquida do exercício terá a seguinte destinação:

Rendas de empréstimos

5.762.543,35 11.620.205,26

Provisões para Operações de Crédito

Descrição

(111.151,21)

18. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

d) Destinações estatutárias e legais

Descrição

(32.411,94)

TOTAL
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

SINGULARES

2º Sem/2019

31/12/2019

109.464,32

318.844,32

327.877,93

715.261,36

4.395.806,71

8.592.520,58

5.740.591,86

11.614.030,38

135.671,48

300.454,80

239.784,51

354.336,52

1.130.824,44

2.474.043,25

1.770.982,37

3.709.596,62

23.188,34

45.493,52

84.708,07

101.233,03
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(221.550,17)

(543.420,69)

(618.974,51)

Despesas de Publicações

(1.583,00)

(3.610,00)

(1.091,00)

(2.529,00)

Despesas de Seguros

(7.784,33)

(18.043,27)

(11.077,13)

(17.960,28)

Despesas de Serviços do Sistema Financeiro
Despesas de Serviços de Terceiros
Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança
Despesas de Serviços Técnicos Especializados
Despesas de Transporte
Despesas de Viagem ao Exterior

(52.621,32)

(80.220,44)

(15.364,18)

(27.342,29)

(144.059,37)

(273.865,60)

(138.754,74)

(235.691,17)

(4.571,84)

(9.296,29)

(4.804,23)

(9.259,65)

(291.123,23)

(574.920,56)

(289.742,18)

(520.185,44)

(16.946,40)

(34.270,97)

(10.712,38)

(32.618,17)

-

(13.637,36)

-

(19.487,63)
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(24.708,74)

(110.394,78)

(299.139,58)

(645.404,86)

Despesas de Amortização

(9.230,96)

(19.233,32)

(10.520,23)

(21.339,89)

Despesas de Depreciação

(192.605,22)

(382.220,16)

(193.178,15)

(384.193,88)

(75.625,91)

(136.378,90)

(97.804,14)

(189.268,19)

(403,65)

(1.399,39)

(2.752,95)

(4.378,20)

(3.243,12)

(5.049,36)

(3.847,28)

(6.367,28)

(492.941,27)

(1.099.276,34)

(555.498,17)

(1.016.718,78)

Outras Despesas Administrativas
Emolumentos judiciais e cartorários
Contribuição a OCE
Rateio de despesa do Sicoob Confederação
TOTAL

(2.162.526,74)

(4.565.081,12) (2.748.079,15)

SUSTENTABILIDADE

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

GRANDES
NÚMEROS

23.1 Operações Ativas e Passivas com partes relacionadas
Cooperativas Singulares
Ativo/ (Passivo/PL)

Transação

31/12/2020

Operações de Crédito

Descrição

Rateio/Alocação Filiadas a receber
2º Sem/2020

Recuperação de Encargos e Despesas

50.526,19

213.634,44

-

799.702,31

-

1.431.371,15

4.586,89

6.595,97

340,47

428,51

-

-

-

5.125,53

5.839.733,68

12.478.934,07

6.908.302,58

13.910.854,59

2.500,00

685.496,41

103.000,00

170.111,50

5.852.324,28

14.086.271,45

7.062.169,24

15.731.525,72

Distribuição de Sobras da Confederação

Outras rendas operacionais

Perdas demandas trabalhistas
Demais despesas operacionais
TOTAL

31/12/2020

31/12/2019

12.116.592,03

12.719.929,16

318.844,32

715.261,36

932.930,50

1.196.480,13

12.478.934,07

13.910.854,59

(589.727.171,65)

(231.173.141,88)

(10.892.768,30)

(15.283.310,05)

(937.182,01)

(946.606,68)

-

-

(41.640.926,88)

(34.176.855,15)

-

-

Passivos
Centralização Financeira
Rendimentos centralização a pagar
Patrimônio Líquido
Capital Social

23.2 Remunerações de Partes Relacionadas

22. Outras despesas operacionais
Descrição

31/12/2019

31/12/2019

115.542,69

Deduções e abatimentos

TOTAL

2º Sem/2019

5.503,71

Dividendos

Rateio de despesas da central entre filiadas

31/12/2020

Receitas/ (Despesas)

Ativos

(5.169.156,32)

21. Outras receitas operacionais
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

SINGULARES

2º Sem/2020

31/12/2020

2º Sem/2019

31/12/2019

-

-

(421.337,46)

(421.337,46)

(5,53)

(117,33)

(5.247,86)

(9.865,32)

(5,53)

(117,33)

(426.585,32)

(431.202,78)

23. Partes Relacionadas
As transações com partes relacionadas referem-se à operações realizadas e a remuneração
recebida pelo pessoal-chave da administração, ou seja, as pessoas que têm autoridade e
responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da Cooperativa Central, inclusive
diretores e as cooperativas singulares por eles dirigidas e membros próximos da família de tais
pessoas. Segue posição das transações ativas e passivas:
As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de
suas atribuições estabelecidas em regulamentação específica.
As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das
operações da cooperativa, e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em
regime normal de operações, com observância irrestrita das limitações impostas pelas normas
do Banco Central.

As transações com partes relacionadas referem-se basicamente à remuneração recebida pelo
pessoal-chave da administração, ou seja, as pessoas que têm autoridade e responsabilidade
de planejar, dirigir e controlar as atividades da cooperativa Central, inclusive diretores.
Compõem os valores desta remuneração todos os benefícios concedidos pelo SICOOB
CENTRAL RONDON ao pessoal-chave da administração em troca dos serviços que lhe são
prestados:
Descrição

30/06/2019

(778.161,75)

(720.638,40)

Cédulas de Presença / Comitê eleitoral

(397.423,71)

(378.041,36)

Conselho de Adm.

(468.172,80)

(410.018,40)

(96.672,17)

(62.510,09)

FGTS
Encargos Sociais

(453.936,00)

(322.961,08)

13º Salário

(89.382,15)

(78.765,33)

Vale Alimentação

(29.557,68)

(25.200,00)

Previdência Complementar

(69.673,18)

(27.515,20)

Assistência médica/odontológica

(27.505,04)

(21.787,21)

Seguros de vida
Provisão para PRR
TOTAL
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30/06/2020

Honorários

(794,88)

(772,32)

(494.463,38)

(502.656,00)

(2.905.742,74)

(2.550.865,39)
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24. Gerenciamento de Risco
A gestão integrada de riscos e de capital no âmbito das cooperativas do Sicoob é realizada de
forma centralizada pelo Centro Cooperativo Sicoob – CCS, abrangendo, no mínimo, os riscos
de crédito, mercado, liquidez, operacional, socioambiental, continuidade de negócios e de
gerenciamento de capital.
A política institucional de gestão integrada de riscos e de capital, bem como as diretrizes de
gerenciamento dos riscos e de capital são aprovados pelo Conselho de Administração do
Centro Cooperativo Sicoob – CCS.
A estrutura centralizada de gerenciamento de riscos e de capital é compatível com a natureza
das operações e à complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à
dimensão da exposição aos riscos das entidades do Sicoob.
24.1 Risco operacional
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d) realização periódica de backtest do VaR das carteiras das cooperativas e dos modelos de
cálculo de risco de mercado;
e) definição de limite mínimo de liquidez para as cooperativas;
f) projeção do fluxo de caixa das cooperativas para 90 (noventa) dias;
g) diferentes cenários de simulação de perda em situações de stress.
24.3 Gerenciamento de Capital
O gerenciamento de capital é o processo contínuo de monitoramento e controle do capital,
mantido pela cooperativa para fazer face aos riscos a que está exposta, visando atingir os
objetivos estratégicos estabelecidos.
24.4 Risco de Crédito e Risco Socioambiental

O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos
por meio das etapas de identificação, avaliação, tratamento, documentação e armazenamento
de informações de perdas operacionais e de recuperação de perdas operacionais, testes de
avaliação dos sistemas de controle, comunicação e informação.

O gerenciamento de risco de crédito objetiva garantir a aderência às normas vigentes,
maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio
das boas práticas de gestão de riscos.

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

O gerenciamento do risco socioambiental consiste na identificação, classificação, avaliação e
no tratamento dos riscos com possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos
socioambientais.

A metodologia de alocação de capital, utilizada para determinação da parcela de risco
operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA).
24.2 Risco de Mercado e de Liquidez
O gerenciamento do risco de mercado é o processo que visa quantificar a possibilidade de
ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos
pelas cooperativas, e inclui o risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para
os instrumentos classificados na carteira de negociação (trading) e o risco da variação cambial
e dos preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados na carteira de
negociação ou na carteira bancária (banking).
O processo de gerenciamento do risco de liquidez lida com a possibilidade de a cooperativa
não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e
futuras, incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias
e sem incorrer em perdas significativas.
No processo de gerenciamento do risco de mercado e da liquidez das cooperativas são
realizados os seguintes procedimentos:
a) utilização do VaR – Value at Risk para mensurar o risco de mercado das cooperativas;
b) análise de descasamentos entre ativos e passivos para avaliação de impacto na margem
financeira das cooperativas;
c) definição de limite máximo para a exposição a risco de mercado;
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Compete ao gestor centralizado (Centro Cooperativo Sicoob – CCS) a padronização de
processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de operações, da criação e de
manutenção de política única de risco de crédito e socioambiental para o Sicoob, além do
monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.
24.5 Gestão de Continuidade de Negócios
A Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) é um processo abrangente de gestão que
identifica ameaças potenciais de descontinuidade das operações de negócios para a
organização e possíveis impactos, caso essas ameaças se concretizem.
O Centro Cooperativo Sicoob – CCS realiza Análise de Impacto (AIN) para identificar
processos críticos sistêmicos, com objetivo de definir estratégias para continuidade desses
processos e, assim, resguardar o negócio de interrupções prolongadas que possam ameaçar
sua continuidade.
O resultado da AIN é baseado nos impactos financeiro, legal e de imagem.
São elaborados, anualmente, Planos de Continuidade de Negócios (PCN) contendo os
principais procedimentos a serem executados para manter as atividades em funcionamento em
momentos de contingência. Os Planos de Continuidade de Negócios são classificados em:
Plano de Continuidade Operacional (PCO) e Plano de Recuperação de Desastre (PRD).
Visando garantir sua efetividade, são realizados anualmente testes nos Planos de
Continuidade de Negócios (PCN).
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25. Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas
Em 31 de dezembro de 2020, a cooperativa central é responsável por coobrigações e riscos
em garantias prestadas, no montante de R$ 5.075.000,00 (R$ 79.140,19 em 31/12/2019),
referentes a aval prestado em diversas operações de crédito de seus associados com o
Bancoob.
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liquidação daquela cooperativa alegando-se responsabilidade solidária do Sicoob Central
MT/MS (atual Sicoob Central Rondon). Estas ações tramitam no Tribunal de Justiça do Mato
Grosso e no Superior Tribunal de Justiça, sendo que não há entendimento pacificado quanto
procedência dos pleitos. Por esse motivo, tais ações estão classificadas com probabilidade de
perda possível.
Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2020

26. Seguros contratados – Não auditado
A Cooperativa adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é
considerada suficiente pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência
de sinistros. As premissas de riscos adotados, dada a sua natureza, não fazem parte do
escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas
pelos nossos auditores independentes.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
Contador
CRC: MT 010764/O2

27. Índice de Basileia
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil devem manter, permanentemente, o valor do Patrimônio de Referência (PR) , apurado
nos termos da Resolução CMN nº. 4.192, de 01/03/2013, compatível com os riscos de suas
atividades, sendo apresentado abaixo cálculo dos limites:
Descrição

31/12/2020

31/12/2019

Ativos Ponderados pelos Risco (RWA)

173.624.102,86

96.765.182,91

Patrimônio de Referência (RWARPC)

34.202.515,38

28.095.216,84

19,68%

29,02%

5,40%

10,64%

10,94%

14,63%

Índice de Basiléia %
Razão de Alavancagem (RA) %
Índice de imobilização %

28. Provisão para demandas judiciais
É estabelecida considerando a avaliação dos consultores jurídicos quanto às chances de êxito
em determinados questionamentos fiscais e trabalhistas em que a cooperativa é parte
envolvida. Dessa forma, são constituídas as seguintes provisões:
Natureza
Trabalhistas
TOTAL PROVISÃO

Probabilidade de Perda 31/12/2020

Probabilidade de Perda 31/12/2019

Depósito Judicial

Provável

Depósito
Judicial

-

-

-

168.300,36

-

-

-

168.300,36

Provável

a) Segundo a assessoria jurídica do SICOOB CENTRAL RONDON, existem processos judiciais
de natureza cível nos quais a cooperativa figura como polo passivo, os quais foram
classificados com risco de perda possível, totalizando R$ 7.271.417,12 em 31 de dezembro de
2020 (R$ 7.336.200,39 em 31/12/2019). Essas ações referem-se substancialmente a
demandas para reparação por danos morais e materiais, impetradas por associados da
Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda., por perdas apuradas em decorrência da
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RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao Conselho de Administração, à Administração e aos Cooperados da
Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do
Município de Cacoal/RO - Sicoob Central Rondon
Cuiabá - MT
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Município de Cacoal/RO - Sicoob Central Rondon, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações
de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicoob Central Rondon em 31
de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Ênfase – Montante significativo de passivos contingentes
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n° 28.a, que trata dos processos judiciais cíveis nos
quais a cooperativa figura como polo passivo, cujo montante em discussão é de aproximadamente
R$ 7.271.400 em 31 de dezembro de 2020. De acordo com a opinião dos assessores jurídicos da
cooperativa, a probabilidade de perda nessas demandas foi classificada como possível, o que não
requer o registro de provisão nas demonstrações contábeis, necessitando apenas da divulgação
em Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, em conformidade com o previsto na
Resolução CMN nº 3.823/2009, que recepcionou a NBC TG 25. Os valores envolvidos
correspondem a cerca de 17% do patrimônio líquido do Sicoob Central Rondon, em 31 de dezembro
de 2020. Nossa opinião não está modificada em razão desse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

SUSTENTABILIDADE

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

GRANDES
NÚMEROS

SINGULARES

54

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
relatório da administração quando ele nos for disponibilizado e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a cooperativa ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da cooperativa são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos o risco de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, e conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
relatório da administração, cuja expectativa de recebimento é posterior à data deste relatório.

Obtemos o entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da cooperativa.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não
expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa
em relação a eventos ou circunstâncias que possam levantar dúvida significativa em relação
a capacidade de continuidade operacional da cooperativa. Se concluirmos que existe
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

Brasília/DF, 15 de março de 2021.

Sófocles Barbosa de Oliveira
Contador CRC PB 008067/O
CNAI 1804
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAL DAS COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS ESTADOS
DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO – SICOOB
CENTRAL RONDON
Assembleia Geral Ordinária
O Conselho Fiscal da Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e do Município de Cacoal/RO – SICOOB CENTRAL RONDON desenvolveu seus trabalhos durante o ano de
2020, analisando, sistemática e minuciosamente, os principais demonstrativos contábeis, as documentações
relativas aos empregados da cooperativa, as ações existentes e questões fiscais, dentre outros assuntos de
sua competência, contribuindo para que tudo ficasse em boa ordem, expressando recomendações quando
necessárias. O relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis expedido pela CNAC indica a
adequação contábil às normas incidentes, ressaltando o risco devido ao montante de ações no polo passivo,
decorrentes de ações judiciais em que a Central figura como ré, a despeito de não gerar provisionamento
por ter recebido a classificação de risco possível pelos advogados responsáveis pela defesa da Central.
Destaca-se a tomada de medidas para enfrentamento da pandemia Covid-19 que se mostraram suficientes
a garantir a continuidade dos negócios da Central e o fortalecimento das atividades de supervisão desta em
relação às singulares, com suporte importante para instituir controles e medidas que garantissem o aspecto
sanitário e também em relação aos procedimentos que evitaram desequilíbrio que pudesse se traduzir em
ameaça à continuidade dos negócios das singulares. Registra-se a adequação na condução da centralização
financeira com investimentos em Fundos do Sistema Sicoob, operações compromissadas e títulos públicos
federais. Os valores equivalentes de caixa apresentaram expressiva progressão, praticamente dobrando os
valores registrados no ano anterior, havendo expressiva progressão também no que concerne ao capital
social. A Central pode atender com operações de crédito as suas singulares conforme necessidade de cada
uma, com limites ampliados dada à adesão às garantias recíprocas, estimulando a atividade financeira, de
acordo com os normativos que disciplinam estas operações. A Central passou a exercer voto nas reuniões
do Bancoob com o novo acordo de acionistas, passando a utilizar o Método de Equivalência Patrimonial
(MEP) para o capital integralizado junto ao Bancoob, que impactará favoravelmente no desenvolvimento
do sistema. O orçamento da Central foi cumprido, ficando as despesas realizadas dentro do previsto. Foi
observado que a Central cumpriu adequadamente as suas atribuições, já sendo perceptível as melhorias
havidas, aprimorando os sistemas de gerenciamento de riscos e controles, encontrando-se suas contas
de forma regular. Diante do exposto, este Conselho Fiscal conclui e se manifesta pelo parecer favorável e
recomenda à Assembleia Geral dos Associados, a aprovação das contas referente ao exercício de 2020.
Cuiabá – MT, 22 de março de 2021.

Carlos Paro
Cons. Fiscal / Coordenador

Shirlei Mesquita Sandim
Cons. Fiscal – secretária

Jésu Emerick Guimarães
Conselheiro Fiscal
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