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PALAVRA
ano de 2021 mostrou como
somos capazes de nos
DO PRESIDENTE: O
adaptarmos e percebermos que,

mesmo diante às adversidades,
mantivemos o trabalho para
reforçar o nosso propósito de
conectar pessoas para promover a
justiça financeira e a prosperidade.
Vivenciamos no último ano
as oscilações dos principais
indicadores da pandemia, que teve
seus momentos de melhora, como
também de maior criticidade ao
decorrer dos meses.
Entretanto, como historicamente
é aferido, são em momentos de
crise que o cooperativismo mostra
a sua força e a importância do
seu modelo de negócio. Estivemos
durante todo o ano ao lado dos
nossos cooperados pessoas físicas,
jurídicas e produtores rurais,
auxiliando-os a gerenciar a sua vida
financeira, com oferta de produtos
e serviços adequados às suas
diferentes necessidades.
Esse apoio aos associados pode
ser percebido ao analisarmos os
resultados do último exercício, no
qual registramos crescimento em
todos os principais indicadores do
negócio. O mais expressivo deles
referente ao nosso crescimento de
103% nas sobras, se comparado ao
ano de 2020, somando o montante
de R$ 8.5 milhões em dezembro
de 2021. As operações de crédito
também mantiveram crescimento,
contabilizando um aumento de
73% e atingindo a marca de R$
270 milhões. Os ativos também
seguiram em alta, com aumento de
59%, se comparado ao exercício de
2020, somando R$ 392 milhões.
Também tivemos ampliação dos
depósitos, com 49% e registro de R$
275 milhões, de 43% no patrimônio,
que contabilizou ao final do ano R$
43.6 milhões e, no nosso número de
associados, que registrou aumento
de 12%, compreendendo 10.250
cooperados em 31 de dezembro de
2021.

Outro ponto de destaque diz
respeito ao nosso projeto de
expansão, que tem nos permitido
ampliar a nossa atuação em
grandes centros. Nesse aspecto,
destaco as duas inaugurações
realizadas na capital mineira
e região metropolitana, com a
abertura de uma agência em Belo
Horizonte, na Av. Abraão Caram,
principal alameda da Pampulha,
e da agência no condomínio
Alphaville, na cidade de Nova Lima.
Gostaria também de ressaltar o
Ganho Social, os cooperados do
Sicoob Crediluz teriam gastado
R$ 55.419.515,00 a mais em
2021 ou R$ 5.679,00/cooperado,
caso tivessem escolhido uma
outra instituição financeira para
manterem suas movimentações
financeiras. O ganho social nas
cooperativas financeiras, medem
os benefícios que recebem
os associados por meio da
economia obtida ao realizarem
suas operações na cooperativa e
adquirirem produtos e serviços a
um custo bem abaixo do mercado.
No que diz respeito à nossa
atuação junto à comunidade,
trabalhamos em diferentes frentes
para promover o 7º Princípio do
Cooperativismo – que preconiza
sobre interesse das cooperativas
pelas comunidades - tendo
realizado diferentes ações de forma
a fortalecer e promover as cidades
onde estamos presentes.

Encerramos o ano
com entregas sólidas
e históricas aos
nossos cooperados e
seguimos motivados
para fazermos mais e
melhor em 2022.

PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO SICOOB CREDILUZ
Washington Fiúza Paulinelli
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PALAVRA
DA DIRETORIA

E

m consequência de um trabalho positivo, sempre
priorizando os interesses e necessidades dos nossos
cooperados, hoje o Sicoob Crediluz está em constante
crescimento, possuindo agências nos municípios de Luz,
Estrela do Indaiá, Sabará, Nova Lima, nas regiões do
Jardim Canadá e no Condomínio Alphaville e em Belo
Horizonte, na região da Pampulha.
Prezamos sempre pelo melhor atendimento e
comodidade de nossos associados, oferecendo diversos
produtos e serviços digitais, para que seja possível
realizar transações financeiras de qualquer lugar, a
qualquer hora, sem precisar ir até uma agência.
É com fé, esperança e gratidão que fechamos o ano de
2021 certos da nossa capacidade de cumprir a missão
de promover soluções e experiências inovadoras e
sustentáveis por meio de cooperação e que teremos
sempre o olhar atento às necessidades das comunidades
onde estamos inseridos.

N

o Sicoob Crediluz, os associados encontram
atendimento consultivo e humanizado, recebendo
orientações voltadas para o sucesso e crescimento do
negócio. E é justamente pela parceria com o associado
que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) –
medida que permite comparar a qualidade de vida,
levando em consideração aspectos econômicos e sociais
– é maior onde há atuação das cooperativas financeiras.
Os cooperados também contam com a devolução
de sobras (resultado) ao final de cada exercício,
proporcionalmente à sua fidelidade operacional durante
o ano. As sobras são equivalentes ao lucro em empresas
não-cooperativas e esse valor pode ser reinvestido no
Sicoob Crediluz, aplicado em ações para promoção
social e até mesmo revertido aos cooperados.

Acreditamos que o ano de 2022 será de
grandes passos!
Guilherme Resende de Oliveira
DIRETOR DE NEGÓCIOS

Como cada associado é também sócio da
sua cooperativa, nada mais justo do que
compartilhar com ele o resultado.
E não paramos por aqui, vamos continuar com a
expansão da cooperativa neste ano, ampliando os
números de associados e a área de atuação para
gerar desenvolvimento às comunidades onde estamos
inseridos.
Nathan Carvalho Alves
DIRETOR ADMINISTRATIVO E GESTÃO DE RISCOS

Sicoob Crediluz - Relatório Anual - 2021

PROPÓSITO, MISSÃO, VISÃO E VALORES
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PROPÓSITO
Conectar pessoas
para promover
justiça financeira e
prosperidade.

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

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

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

CONHEÇA OS 7 PRINCÍPIOS
DO COOPERATIVISMO
Para guiar os cooperativistas ao redor de todo o mundo, foram
estabelecidos os sete princípios do cooperativismo. São os mesmos
desde que foi fundada a primeira cooperativa da história, em 1844.

1 ADESÃO
VOLUNTÁRIA E LIVRE
As cooperativas são abertas para todas as pessoas que
queiram participar, estejam alinhadas ao seu objetivo
econômico, e dispostas a assumir suas responsabilidades
como membro. Não existe qualquer discriminação por
sexo, raça, classe, crença ou ideologia.

3 PARTICIPAÇÃO
ECONÔMICA DOS MEMBROS
Em uma cooperativa, os membros contribuem
equitativamente para o capital da organização. Parte
do montante é, normalmente, propriedade comum
da cooperativa e os membros recebem remuneração
limitada ao capital integralizado, quando há. Os
excedentes da cooperativa podem ser destinados às
seguintes finalidades: benefícios aos membros, apoio a
outras atividades aprovadas pelos cooperados ou para
o desenvolvimento da própria cooperativa. Tudo sempre
decidido democraticamente.

5 EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E
INFORMAÇÃO
Ser cooperativista é se comprometer com o futuro dos
cooperados, do movimento e das comunidades. As
cooperativas promovem a educação e a formação para
que seus membros e trabalhadores possam contribuir para
o desenvolvimento dos negócios e, consequentemente,
dos lugares onde estão presentes. Além disso, oferece
informações para o público em geral, especialmente
jovens, sobre a natureza e vantagens do cooperativismo.

7 INTERESSE PELA
COMUNIDADE
Contribuir para o desenvolvimento sustentável das
comunidades é algo natural ao cooperativismo. As
cooperativas fazem isso por meio de políticas aprovadas
pelos membros.

2 GESTÃO
DEMOCRÁTICA
As cooperativas são organizações democráticas
controladas por todos os seus membros, que participam
ativamente na formulação de suas políticas e na tomada
de decisões. E os representantes oficiais são eleitos por
todo o grupo.

4 AUTONOMIA E
INDEPENDÊNCIA
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda
mútua, controladas por seus membros, e nada deve
mudar isso. Se uma cooperativa firmar acordos com
outras organizações, públicas ou privadas, deve fazer
em condições de assegurar o controle democrático pelos
membros e a sua autonomia.

6 INTERCOOPERAÇÃO
Cooperativismo é trabalhar em conjunto. É assim, atuando
juntas, que as cooperativas dão mais força ao movimento
e servem de forma mais eficaz aos cooperados. Sejam
unidas em estruturas locais, regionais, nacionais ou até
mesmo internacionais, o objetivo é sempre se juntar em
torno de um bem comum.

Fonte: www.ocb.org.br
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GOVERNANÇA
COOPERATIVA
ESTRUTURAORGANIZACIONAL -SICOOB CREDILUZ
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
Conselho Fiscal

Assembléia Geral de Associados

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Comitês deCrédito

DIR.EXECUTIVA

NÍVELESTRATÉGICO

Conselho de Administração

SUPERVISÃO E MONITORIA

SOLUÇÕES CORPORATIVAS

Unidade de Controles Internos,Gestão de

Unidade de Relacionamento

Riscos e Compliance

SOLUÇÕES CORPORATIVAS
Unidade de Produtos e Serviços

LUZ

NÍVELOPERACIONAL

Gerência de PA

ESTRELA
Gerência de PA

GESTÃO

GESTÃO
NÍVELGERENCIAL

NÍVELTÁTICO

Unidade de Inteligência Competitiva

Sicoob Crediluz - Relatório Anual - 2021

Diretoria Administrativa
e Gestão de Riscos

Diretoria de Negócios

SOLUÇÕES CORPORATIVAS
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DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORIA EXECUTIVA

Gerência Operacional

Gerência Geral

SABARÁ
Gerência de PA
Gerência de
Relacionamento

JARDIM CANADÁ
Gerência de PA

PAMPULHA

ALPHAVILLE

DIGITAL

SOLUÇÕES DE CRÉDITO

Gerência de PA

Gerência de PA

Gerência de PA
Gerência de
Relacionamento

SOLUÇÕESADMINISTRATIVAS
E TESOURARIA CENTRALIZADA

Unidade de Crédito, Cadastro e
Cobrança

Unidade Administrativa e de Tesouraria
Centralizada

Gerência de

Gerência de

Gerência de

Relacionamento

Relacionamento

Relacionamento

Gerência de
Relacionamento

Gerência de
Relacionamento

Atendimento

Atendimento

Agente de
negócios

Agente de
negócios

Agente de
negócios

Agente de
negócios

Caixas

Caixas

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Unidades de Negócios

Agente de
negócios
Atendimento

Estruturação de Crédito
Formalização de Crédito
Recuperação de Crédito
Cadastro
Centro de Documentação

Departamento Pessoal e
Recursos Humanos
Compensação, Contabilidade
e Conta Corrente
Compras, Contas a Pagar e
Patrimônio
Tecnologia da Informação
Serviços Gerais

UnidadesAdministrativas
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ATUAÇÃO DA
COOPERATIVA
O Sicoob Crediluz faz parte do maior sistema de cooperativas
financeiras do Brasil. Movido pela cooperação, pelo pertencimento,
pela responsabilidade social e pela justiça financeira, hoje cuida da
vida financeira de mais de 10 mil cooperados.

AGÊNCIAS:
Luz/ MG - Agência Matriz
Avenida Doutor Josaphat Macedo, nº 296 - Centro
CEP: 35595-000
(37) 3421-6000
Estrela do Indaiá/ MG
Praça São Sebastião, nº 61 - Centro
CEP: 35613-000
(37) 3553-1118
Sabará/ MG
Rua Mestra Ritinha, nº 78 - Centro
CEP: 34505-020
(31) 2102-6600

Sicoob Crediluz - Relatório Anual - 2021

Nova Lima/ MG
Av. Toronto, nº 508, Loja R1- Jardim Canadá
CEP: 34000-000
(31) 3665-9135
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Belo Horizonte/ MG
Av. Antônio Abrahão Caram, nº 820 - Pampulha
CEP: 31275-000
(31) 3582-4243
Nova Lima/ MG
Av. Picadilly, nº 150, Loja 105 Center IV - Alphaville Lagoa dos Ingleses
CEP: 34018-004
(31) 3541-1701

ECONÔMICO
EVOLUÇÃO DOS
ATIVOS

2017 - R$ 86.934.736,91

EVOLUÇÃO DOS
DEPÓSITOS

2017 - R$ 54.433.588,46

EVOLUÇÃO DAS
OP. DE CRÉITO

Confira aqui todos os principais números de 2021

2017 - R$ 51.443.124,50

2018 - R$ 102.389.484,00
2019 - R$ 153.457.443,00
2020 - R$ 246.856.083,00
2021 - R$ 392.804.031,00

2018 - R$ 67.222.851,00
2019 - R$ 106.730.887,00
2020 - R$ 184.391.659,00
2021 - R$ 275.299.545,00

2018 - R$ 62.820.509,00
2019 - R$ 100.729.891,00
2020 - R$ 155.967.701,00
2021 - R$ 270.166.431,00

2018 - R$ 18.910.264,00
2019 - R$ 22.003.747,00
2020 - R$ 30.482.312,00
2021 - R$ 43.655.832,00
2017 - 7.549

2017 - R$ 2.303.518,89

2018 - 8.171

2018 - R$ 2.865.777,00

2019 - 8.819

2019 - R$ 3.627.803,00

2020 - 9.094
2021 - 10.250

SOBRAS

ASSOCIADOS

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

2017 - R$ 17.299.609,09

2020 - R$ 4.181.320,00
2021 - R$ 8.630.460,00
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REMUNERAÇÃO
DO CAPITAL
SOCIAL
O capital social representa a
participação do associado nos
rendimentos da cooperativa,
onde o valor fica aplicado na
conta capital, gerando ótimos
rendimentos.
A remuneração de capital dos
associados do Sicoob Crediluz
foi feita no dia 31 de dezembro
de 2021, garantindo um início
de 2022 com muito entusiasmo
e cooperação entre todos.

R$ 242.627,56
Sicoob Crediluz - Relatório Anual - 2021

ao todo
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É assim, compartilhando bons
resultados, que a Cooperativa tem o
orgulho de fazer parte do crescimento
de seus associados.

GANHO SOCIAL
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL

COOPERATIVA
(TAXA MÉDIA
ANUAL)

SALDO MÉDIO

Empréstimos

34,02%

14,31%

R$ 135.266.167,98

R$ 26.660.255

Conta Garantida

317,31%

31,93%

R$ 4.590.412,72

R$ 13.100.201

Cheque Especial

125,41%

62,75%

R$ 1.472.255,27

R$ 922.410

Títulos Descontados

12,38%

23,74%

R$ 4.216.121,81

- R$ 479.097

Financiamentos

24,21%

15,08%

R$ 33.202.572

R$ 3.032.995

Financiamentos Rurais Livres

8,97%

6,33%

R$ 3.452.794

R$ 91.199

Financiamentos Rurais Repassados

5,57%

5,87%

R$ 33.883.134

- R$ 101.927

Depósito a Prazo

3,52%

4,56%

R$ 170.862.122

R$ 1.767.628

R$ 529,41

R$ 370,28

PRODUTO

(TAXA MÉDIA ANUAL)

Tarifas (Cliente/ Associado)
SOBRAS E JUROS AO CAPITAL

(SALDO MÉDIO
ANUAL)

R$ 8.873.087,48
VALOR AGREGADO PARA OS ASSOCIADOS

GANHO MÉDIO AGREGADO POR ASSOCIADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

GANHO SOCIAL
2021

R$ 1.552.763
R$ 8.873.087

R$ 55.419.515
R$ 5.679

COOPERATIVA 4130

10.250

ASSOCIADOS ATENDIDOS

R$5.679

GANHO MÉDIO AGREGADO
POR ASSOCIADOS
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O QUE VOCÊ PRECISAR,
NO SICOOB CREDILUZ TEM

PESSOA FÍSICA

Sicoob Crediluz - Relatório Anual - 2021

• Contas
• Cartões
• Consignado
• Consórcio
• Previdência
• Poupança
• Seguros de Vida
• Seguros Gerais
• RDC, LCI e LCA
• Cheque Especial
• Crédito Pessoal
• Financiamento de Veículo
• Canais Digitais
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PESSOA JURÍDICA

• Contas
• Financiamento de Painéis
Fotovoltaicos
• BNDES
• Cartões
• Coopcerto
• Consórcio
• Poupança
• RDC
• SIPAG
• Seguros de Vida
• Seguros Gerais
• Cheque Especial
Empresarial
• Financiamento de Veículo
• Capital de Giro
• Canais Digitais
• Débito Automático
• Domicílio Bancário

AGRONEGÓCIO

• Crédito Rural
• Seguro Rural
• Giro Rural
• Linhas do BNDES
• Consórcio de pesados

GESTÃO E
VALORIZAÇÃO DO
COLABORADOR
Com objetivo de administrar
os comportamentos internos e
potencializar o capital humano,
o Sicoob Crediluz busca
constantemente gerir e nortear
os colaboradores, mantendo
uma equipe motivada,
altamente qualificada e
comprometida com os valores
organizacionais. Afinal, são
as pessoas que atuam na
cooperativa que fazem o
sucesso do Sicoob Crediluz.

CAPACITAÇÃO
Ao longo de 2021 foram
realizados 2.093 cursos pela
Universidade Sicoob (todos
feitos de maneira online).
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AÇÕES DA
OQS - ORGANIZAÇÃO
DO QUADRO SOCIAL

Sicoob Crediluz - Relatório Anual - 2021

AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS
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PRÉ-ASSEMBLEIA
Os associados tiveram a oportunidade de participar da Pré-Assembleia
2021. E o principal objetivo dos encontros foi garantir a transparência e
prestação de contas para com o cooperado.
Nas agências de Luz e Estrela do Indaiá foram realizados eventos no
formato presencial, Sabará e Nova Lima online.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 2021
A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO),
órgão máximo de uma instituição cooperativa,
aconteceu no dia 12 de março, no auditório da
agência matriz em Luz, onde os associados tiveram a
oportunidade de conhecer os resultados e deliberar
sobre os diversos assuntos de interesse deles. Além do
evento presencial, os cooperados puderam acompanhar
a transmissão ao vivo pelo canal no YouTube e enviar
suas dúvidas e sugestões via WhatsApp.
A transmissão da Assembleia
encontra-se disponível no canal
do Youtube do Sicoob Crediluz
pelo link ou QR Code ao lado:
https://youtu.be/KIg84ToxyvM

PALESTRA MULHERES QUE INSPIRAM
Em comemoração ao Dia da Mulher, o
Sicoob - instituição financeira cooperativa –
promoveu a Palestra Mulheres que Inspiram,
ministrada pela medalhista olímpica e exjogadora de basquete da seleção brasileira,
Hortência Marcari, um dos maiores nomes do
esporte brasileiro.
As cooperadas acompanharam a palestra no
dia 08 de março, no canal oficial do Sicoob
no YouTube. Mas a ação não parou por
aí: a conversa também gerou um prêmio
bastante cobiçado pelas amantes de
tecnologia. Isso porque o Sicoob sorteou uma
Alexa 4ª geração, aparelho que auxilia na
automatização de casa.
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FEIRA DO PRÓ-GENÉTICA
O Sicoob Crediluz participou da 4ª Edição da
Feira do Pró-Genética em Estrela do Indaiá, ao
todo já foram comercializados 55 tourinhos.
Passaram pela Feira 270 pessoas.

CAFÉS COM O CONSELHO
No ano de 2021 foram realizados 3 Cafés com o Conselho,
sendo presencial no Auditório da Agência Matriz, em Luz/MG,
presencial no Auditório da Agência de Estrela do Indaiá e Online
no Canal Oficial da Cooperativa no Youtube para os cooperados
de toda nossa região de atuação.
Um momento de interação entre os Cooperados e Conselheiros
onde foram apresentados os grandes números do Sicoob, o
desempenho do Sicoob Crediluz e aberto um espaço para ouvir
as necessidades e expectativas dos cooperados.

O evento que
aconteceu
de forma virtual,
encontra-se disponível
em nosso canal
através do QRCode.

A MAIOR FEIRA
DE NEGÓCIOS
DA REGIÃO
ACONTECEU
NO FORMATO
DIGITAL
A Megaluz
acontece desde
2014 e, a partir de
2015 até os dias de hoje, em uma respeitada
parceria e trabalho de intercooperação entre
Sicoob Crediluz e Copagro. O evento sempre
foi realizado no Parque de Exposições de Luz,
com diversos stands das empresas parceiras.
Com a pandemia, os realizadores não
deixaram de promover a Megaluz e, em 2020
e em 2021, a Feira aconteceu no formato
digital.
Em sua oitava edição, a Megaluz teve início
no dia 02 de agosto e aconteceu durante todo
o mês. A feira contou com aproximadamente
40 empresas parceiras nos ramos de
máquinas e equipamentos, fertilizantes e
sementes, medicamentos e demais insumos,
veículos, painel fotovoltaico e material de
construção.

Sicoob Crediluz - Relatório Anual - 2021

Ainda no primeiro semestre de 2021, as ações realizadas
já demonstram a evolução desse Programa, que se tornou
referência nas educações cooperativista, financeira
empreendedora. O Sicoob Crediluz envidou particular esforço
na busca da melhoria das ações do Programa Educando.
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Encontro em Estrela do Indaiá

E CONSEGUIU AVANÇAR!
Sólidos e valiosos encontros foram realizados com as
Secretarias de Educação de Luz e de Estrela do Indaiá,
como também com as equipes de diretores, supervisores e
professores das escolas que participam do Educando.

Encontro em Luz

Engajamento e entusiasmo são frutos desse primeiro contato, de
2021, entre a cooperativa e o setor de educação!

EMPRETEC
Mais de trinta empreendedores do município de Luz participam
de um treinamento intensivo, promovido pelo Sebrae Minas, em
parceria com o Sicoob Crediluz.
O Empretec aconteceu de 18 a 23
de outubro e teve como objetivo
desenvolver o comportamento
empreendedor nos participantes. O
programa foi criado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e é aplicado
no Brasil com exclusividade pelo Sebrae.
O Sicoob Crediluz acredita na força
transformadora do conhecimento.

“O impacto do Empretec
será muito positivo para os
empresários de Luz, não só por
levar aos participantes importantes
ferramentas de gestão, como
também para auxiliar na retomada
dos negócios no município”, avaliou
a analista do Sebrae, Minas Glaura
Figueiredo.

SE LIGA FINANÇAS
Jovens conectados e em
dia com as finanças

PROFESSORES SE
CAPACITAM POR MEIO DE
EVENTO MUNDIAL
Educadores tiveram a oportunidade
de participar do Global Money Week,
evento mundial realizado anualmente,
em março, e que oferece capacitações
sobre educação financeira.

O Se Liga Finanças é um
jogo onde se passa de fase
aprendendo. Ele é voltado
para jovens de 15 a 29 anos.
Em Luz, cerca de 700 jovens
estudantes do Ensino Médio
foram capacitados com o
Se Liga, por meio de uma
brilhante e oportuna parceria
com a Escola Estadual
Comendador Zico Tobias,
Colégio Mais e Colégio
São Rafael. Alunos da Fasf
também participaram

VALORIZAÇÃO E
APROXIMAÇÃO DOS
EDUCADORES
Mantendo o seu dispendioso papel
de ouvir e acolher as pessoas, o
Sicoob Crediluz, no ano de 2021,
atendendo às solicitações dos
protagonistas do Educando, os
educadores, realizou capacitações
como “Desenvolvimento Humano com
base no Cooperativismo”, abordado
pela psicóloga Samira Garcia em
quatro encontros realizados com os
professores que atuam no Educando.
Um dos objetivos dessa capacitação
foi a valorização pessoal como
gatilho para ações que visem atingir a
máxima do Programa Educando.

Ao dar continuidade ao trabalho de
valorização de quem atua no Educando,
foram realizados dois Encontros Virtuais
para bate-papos transformadores.
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ENCONTROS VIRTUAIS PARA
BATE-PAPOS TRANSFORMADORES.
Fábio Carvalho, Gerente de Responsabilidade Social do Sicoob
Credicooper, no dia 25 de maio, enfatizou sobre os princípios
para uma vida extraordinária, levando os professores a uma
reflexão sobre a importância dos bons princípios para que sejam
trabalhados também junto aos alunos.
Já na manhã do dia 02 de junho, Fabíola Goulart, especialista em
desenvolvimento pessoal, falou sobre “Inteligência emocional
com resgate da identidade e missão dos professores”. Fabíola
enfatizou a importância do Ser, Fazer e Ter e reforçou sobre
como podem fazer a diferença na vida dos alunos do Educando.
Para apresentar “O impacto do Programa Educando para o
desenvolvimento da comunidade”, o diretor Nathan Carvalho se
reuniu com a classe no dia 8 de junho. Nathan explicou o motivo
pelo qual o Sicoob Crediluz acredita, apoia e defende tanto a
educação, como também o Educando. “O nosso DNA é diferente,
a identidade do Sicoob Crediluz está totalmente ligada ao
desenvolvimento social e à prosperidade das pessoas. E quando
falamos disso, é impossível não associarmos à educação. Por isso
valorizamos, com ênfase, esse Programa que coopera para com
as crianças e jovens da nossa comunidade”, comentou Nathan.

1º CICLO DE CAPACITAÇÃO
PROGRAMA EDUCANDO
A seguir, apresentamos o resultado
da Pesquisa de Satisfação realizada
após o evento. Reafirmamos nosso
compromisso com a educação e apoio
à toda classe envolvida neste projeto.
Apoiar e cooperar com a educação. O
nosso trabalho não para.
Com a continuidade da sólida
parceria entre Sicoob Crediluz e
Secretarias Municipais de Educação
de Luz e de Estrela do Indaiá, o
trabalho junto ao Programa Educando
evolui de forma significativa o que
confere, ao referido Programa,

uma posição de destaque na
educação de futuros jovens.
Ao atuar com o seu dispendioso
papel em colaborar com a educação
nas escolas parceiras, o Sicoob
Crediluz fortaleceu as ações junto ao
Programa Educando.
Atendendo às solicitações dos
educadores, foram preparadas e
executadas uma série de capacitações
para eles, voltadas aos eixos do
Educando, que são: Educação
Cooperativista, Empreendedora e
Financeira.

“A nossa parceria se fortalece
e nos inspira de uma forma
envolvente. Aprendemos muito
com as capacitações! São
aprendizados para a nossa
vida profissional e pessoal
também”.
- Vera Sousa e Silva, Professora da
Escola M. Francisco Campos, de
Estrela do Indaiá.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA MUITO ALÉM DE UMA DISCIPLINA
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Capacitação mostrou, aos educadores, a
importância de transformar a sua vida de
dentro para fora.
“Gratidão pela oportunidade de participar
deste encontro com excelente tema,
com conteúdos que devemos colocar em
prática afim de transformar nosso dia a dia
para melhor”.
Esse foi um dos depoimentos que
recebemos em nossa Pesquisa de
Satisfação, aplicada após o encerramento

da capacitação de educação financeira,
que aconteceu no dia 25 de setembro.
Márcia Berto, especialista em
Inteligência para Negócios e autora do
livro “Transforme a sua vida financeira
com o Método Pagar” ministrou com
foco nos ensinamentos relatados em
seu livro. Cada professor do Educando
foi presenteado com um livro. Essa
capacitação foi estendida a todos os
professores da rede municipal de ensino
de Luz.

DIA DAS CRIANÇAS
Foi realizada uma ação social
para comemorar o Dia das
Crianças nas Creches e Escolas
de Luz com um lanche super
especial: pipoca e algodão
doce, do jeitinho que os
pequenos amam!
Em Estrela do Indaiá, os alunos
receberam brinquedos e
fizeram a festa!

CELEBRAÇÃO DO
DIA DOS PROFESSORES
Nos dias 7 e 8 de outubro, em
Luz e em Estrela do Indaiá,
respectivamente, foi realizada
uma celebração com os
professores do Programa
Educando, em comemoração ao
Dia do Professor.

CAPACITAÇÃO E SUPORTE PARA OS PROFESSORES
Foi realizada, no mês de outubro, mais uma capacitação para os professores
do Educando. com a participação especial da professora Carmem Machado,
em uma parceria com o sistema Ocemg, foram abordados diversos conteúdos
importantes e promissores a respeito da educação cooperativista. Neste
ano, atendemos à solicitação dos professores do programa educando e
proporcionamos capacitações dos três eixos que compõem o educando:
educação cooperativista, empreendedora e financeira.
Em parceria com o Sebrae Minas, promovemos mais uma capacitação
exclusiva aos educadores. dessa vez foi celebrada a Semana Mundial
do Empreendedorismo e os professores aprenderam sobre o Programa
Educador do Futuro.

19

SEMANA ENEF
O Sicoob Crediluz, junto ao Instituto Sicoob, participou do movimento nacional da
Semana ENEF, ou Semana Nacional de Educação Financeira, que aconteceu de 08 a
14 de novembro. A finalidade foi promover a educação financeira e previdenciária
da população, além de contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e
solidez do sistema financeiro nacional.
Além das publicações nas mídias sociais com dicas de valor para exercitar e
fortalecer a saúde financeira, houve também uma programação de palestras
gratuitas. A abordagem das palestras foi consumo consciente, crédito consciente,
superendividamento e planejamento financeiro.

Com o objetivo de incentivar a participação dos alunos
junto ao Educando, fazer surgir o sentimento de
pertencimento e levar mais alegria durante a execução
dos trabalhos com os alunos, como também os ajudar a
memorizar sobre Educação Financeira, Cooperativista e
Financeira, foi lançado, no início de agosto, o concurso
jingle do Programa Educando.
A música torna-se uma forte aliada no processo de
aprendizagem. Por isso, a finalidade da criação do jingle
é fortalecer a cultura musical e estimular os alunos,
contagiar a todos, inclusive aos professores. Por meio da
música, é possível despertar vários bons sentimentos que
surgem e que contribuem para a melhoria da execução
das tarefas.
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A comissão avaliadora do concurso recebeu 37 criações.
A letra vencedora foi da aluna Melina Araújo Godoy
Nascimento, do 5º ano, da Escola Municipal Francisco
Campos, de Estrela do Indaiá.
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O Studio Bicorde, de Luz, foi responsável por criar a
melodia e harmonia do jingle. Um trabalho impecável
do produtor musical Júnior Nascimento e do músico
Tiago Araújo. Gravaram o jingle alunos do Educando e do
professor de música Júnior Nascimento, os vocalistas da
Banda VHS, Fabiano e Flávio Botinha e o artista musical
Sávio Fernati, da Banda Lex Luthor.
No dia 06 de dezembro, no Cinelux, foi o lançamento do
jingle. Foi um momento único para as crianças e todos
que participaram. Foi, também, a entrega das premiações
do concurso. Receberam as premiações: a aluna destaque
e compositora da letra do jingle, Melina Nascimento, da
professora Claudenice Rocha Costa e da turma vencedora
do 5º ano da Escola Francisco Campos, de Estrela do
Indaiá.

Seguimos com todo apoio ao ensinamento da educação
financeira, cooperativista e empreendedora nas escolas!
COMPOSIÇÃO: MELINA ARAÚJO GODOY NASCIMENTO

PROFESSORAS PARTICIPAM DA EDIÇÃO
PILOTO DO PROGRAMA FINANCINHAS NAS
ESCOLAS, DO INSTITUTO SICOOB
A edição piloto do Programa Financinhas nas Escolas está
sendo realizada pelo Instituto Sicoob desde setembro de
2021. No Programa, cuja participação na edição piloto
tem somente o Sicoob Crediluz dentre as agências que
compõem a Central Crediminas, são desenvolvidas
as metodologias da coleção de três livros infantis de
educação financeira.
As professoras Herica Ramos e Renata Custódio, da
Escola Municipal Dom Manoel, de Luz, atuantes no
Programa Educando, participam dessa edição piloto e já
desenvolvem atividades junto aos alunos.

Durante a execução do
Financinhas, foi desenvolvido um
plano de ação com as turmas que
participam dessa edição piloto,
onde trabalharam os temas 			
Consumo Consciente e Sistema Monetário.
O ponto forte das atividades foi a realização do
Mercadinho na Escola, no dia 29 de novembro, onde
as crianças puderam ser protagonistas, atuando como
colaboradores, vendedores e caixas.
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ALIADOS DO BEM

A cooperação atua como fonte de energia no Sicoob Crediluz
Buscando transformar desafios em esperança, o Sicoob
Crediluz intensificou as suas ações do Dia C atendendo
às necessidades das comunidades em que atua. Tanto em
Luz quanto em Estrela do Indaiá, Sabará e Nova Lima, a
campanha do Dia C teve o mesmo objetivo: cooperar com
as famílias em situações de vulnerabilidade. A realidade
dessaspessoas foi impactada pela pandemia enfrentada
desde o ano de 2020, principalmente com relação à
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O Sicoob Crediluz realizou a distribuição de R$100.000,00,
aprovada em assembleia, e mais R$18.000,00 para
instituições de Luz e de Estrela do Indaiá que, através de
suas atuações, cooperam com o bem do próximo.

Vila Vicentina - R$ 25 mil

Banda Lyra Vicentina
Aterradense - R$ 5 mil

Casa da Amizade - R$ 3 mil

Rotary Clube de Luz - R$ 5 mil

Associação Grande Luz de Ação
Voluntária- R$ 5 mil
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aquisição de alimentos. Além das doações da Instituição,
cooperados e a comunidade em geral colaboram com a
campanha.

Abrigo Nossa Senhora
Aparecida - R$ 25 mil

Hospital de Estrela do
Indaiá - R$ 25 mil

APAE - R$ 25 mil

O Sicoob Crediluz, em parceria com os seus
associados, realizou o Natal Solidário 2021, com
o objetivo de levar alegria para as famílias mais
necessitadas das comunidades onde atua.
Na cidade de Luz, em
parceria com o Instituto
Raios de Luz, 110 famílias
foram contempladas com
kits de material escolar,
além de cestas de produtos
complementares
aos
da
cesta básica. Em Estrela
do Indaiá também foram
arrecadados kits escolares
para contemplar 83 alunos.
Já em Sabará, a campanha
foi direcionada para a
arrecadação de produtos
de higiene pessoal, material
escolar e brinquedos, houve
uma parceria com o Projeto
Caminho do Bem que
proporcionou um Natal com
muita alegria para 20 famílias
e 30 crianças.
Em Nova Lima, além da
arrecadação de materiais
escolares, houve também
uma importante parceria
com a equipe do Espaço

Social
Transformar,
que
realizou um dia de recreação
com brinquedos, gincanas
e lanche para 110 crianças
e adolescentes. Na agência
Belo Horizonte foi firmada
uma parceria com o Projeto
Doe Esperança, da Igreja
Lagoinha, aproximadamente
50
crianças
receberam
brinquedos arrecadados.
Por fim, o Natal Solidário da
agência do Alphaville, onde
crianças
do
condomínio
doaram os seus brinquedos
usados que foram entregues
para cerca de 170 crianças
que residem na comunidade
Água Limpa, em Nova Lima.
O Sicoob Crediluz, juntamente
com os seus parceiros,
cooperou com o Natal de 543
famílias deixando marcas de
esperança e de muito amor.
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AMBIENTAL

INVENTÁRIO DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA
Será realizado em 2022, com data-base 2021, o Inventário de Emissão de Gases do
Efeito Estufa. O objetivo é quantificar as emissões do Sicoob Crediluz e estabelecer uma
série de ações para neutralização e diminuição das emissões de gases do efeito estufa.

USINAS FOTOVOLTAICAS - RESTROSPECTIVA 2021
O Sicoob Crediluz possui duas usinas fotovoltaicas, sendo uma em Luz
e outra em Estrela do Indaiá. A Cooperativa usa da tecnologia que gera
energia limpa contribuindo para a preservação do meio ambiente e
reduzindo custos, aliando economia à sustentabilidade.

Sicoob Crediluz - Luz
Vamos dar uma conferida no rendimento da usina durante o
período de operação em 2021:

A PRODUTIVIDADE ANUAL
DO SISTEMA FOI DE:

102 %

10.000
9.000
8.000
7.000

*Dado um período de operação igual a
365 dias, foi possível gerar 83.374 kwh

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
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0
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JUL

Geração projetada mensal [kWh]

AGO

SET OUT NOV

Geração registrada mensal [kWh]

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DURANTE
O ANO DE 2021 FOI EQUIVALENTE À:

10,4

toneladas de carbono
a menos na atmosfera

42

árvores
cultivadas

DEZ

COM A USINA, FOI
POSSÍVEL ECONOMIZAR
EM 2021:

R$ 85.496,01
*Considerando a tarifa de DEZ/21
R$ 1.157.166,70

USINA FOTOVOLTAICA - RESTROSPECTIVA 2021
Sicoob Crediluz - Estrela do Indaiá
Vamos dar uma conferida no rendimento da usina durante o
período de operação em 2021:
6.000

A PRODUTIVIDADE ANUAL
DO SISTEMA FOI DE:

100%
*Dado um período de operação igual a
365 dias, foi possível gerar 47.620kWh

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
JAN

FEV

MAR ABR

MAI

JUN

Geração projetada mensal [kWh]

JUL

AGO

SET OUT NOV

DEZ

Geração registrada mensal [kWh]

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DURANTE
O ANO DE 2021 FOI EQUIVALENTE À:

6

toneladas de carbono
a menos na atmosfera

COM A USINA, FOI
POSSÍVEL ECONOMIZAR
EM 2021:

R$ 38.829,65
*Considerando a tarifa de DEZ/21
R$ 1.057.166,70
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árvores
cultivadas

NÓS FAZEMOS
PARTE DAS 650
MIL UNIDADES
CONSUMIDORAS
COM GERAÇÃO
DISTRIBUIDA SOLAR
FOTOVOLTAICA
NO BRASIL.
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SICOOB CREDILUZ É RECONHECIDO
NACIONALMENTE NO PRÊMIO SOMOSCOOP
EXCELÊNCIA EM GESTÃO 2021
Transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa são os pilares usados pelo Sistema OCB
(Organização das Cooperativas Brasileiras) para avaliar o desempenho das cooperativas que participam do Programa de
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC).
Participando do programa desde 2013, o Sicoob Crediluz vem aperfeiçoando suas práticas de gestão e governança, as
quais colocam a cooperativa em posição de destaque em todo o sistema.

O PDGC
Lançado pelo Sescoop Nacional, em parceria com a Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ), o PDGC é uma ferramenta para a
promoção do desenvolvimento das cooperativas brasileiras. O
Programa é aplicado por meio de instrumento de avaliação, que
permite um diagnóstico objetivo da governança e da gestão da
cooperativa. É realizado em ciclos anuais, visando a melhoria contínua
a cada ciclo de planejamento, execução, controle e aprendizado.
E desde a sua criação, Minas Gerais é referência no que se refere
à aplicação e participação no programa. Ao longo de oito anos, o
Sistema Ocemg (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais) visitou 1.506 cooperativas pelo programa.

O PRÊMIO
O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão acontece a cada dois
anos e é o reconhecimento em nível nacional das cooperativas que
mais promovem o aumento da qualidade e da competitividade do
modelo de negócio cooperativista. As cooperativas que se destacam
recebem o Prêmio e são classificadas nas faixas ouro, prata e bronze.
PREMIAÇÃO SICOOB CREDILUZ
No dia 7/12/2021, o Sistema OCB reconheceu as cooperativas em nível nacional. O Sicoob Crediluz pela primeira vez foi
agraciado com o prêmio, na categoria prata no nível de maturidade Primeiros Passos para a Excelência.
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“A iniciativa do Sistema OCB eleva o extraordinário trabalho realizado pelo cooperativismo por um
mundo melhor. O prêmio é motivo de grande alegria para todos da Cooperativa, pois demonstra
o reconhecimento à dedicação do Sicoob Crediluz em prol da melhoria da gestão e governança
corporativa. Dedicamos o prêmio aos mais de 10 mil associados e a todos que fazem parte da
equipe”, - Washington Paulinelli, presidente do conselho de administração do Sicoob Crediluz.
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PRÊMIO DESTAQUE DO ANO
O Prêmio Destaque do Ano tem por finalidade, expressar o reconhecimento às
empresas, profissionais liberais e personalidades que se destacam através de
seu trabalho prestado durante o ano aos cidadãos de Luz/MG.
O Sicoob Crediluz foi reconhecido no ano de 2021 nas categorias Instituição
Financeira e Seguro para veículos.

O SICOOB CREDILUZ FOI CERTIFICADO PELA
GREAT PLACE TO WORK (GPTW), COMO UMA
COOPERATIVA QUE PREZA PELA EXCELÊNCIA NO
AMBIENTE DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO DOS
SEUS PROFISSIONAIS.
O Great Place to Work é uma consultoria global que
apoia organizações a obter melhores resultados
por meio de uma cultura de confiança, alto
desempenho e inovação. Além disto certifica e
reconhece os melhores ambientes de trabalho em
90 países ao redor do mundo.
A Cooperativa foi avaliada
por pesquisa espontânea,
onde 96% dos funcionários
disseram que este é um
ótimo lugar para trabalhar,
recebendo a avaliação de
93 pontos, resultado que a
credenciou à certificação e a
inclusão no ranking das melhores
empresas para se trabalhar em Minas Gerais.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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Relatório da Administração

Senhores Associados,
Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021
da COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ na forma da Legislação em
vigor.
1. Política Operacional
Em 2021 o SICOOB CREDILUZ completa 34 anos, mantendo sua vocação de instituição voltada para
fomentar o crédito para seu público-alvo, os cooperados. A atuação junto aos seus cooperados se
dá principalmente através da concessão de empréstimos e captação de depósitos.
2. Avaliação de Resultados
No exercício de 2021, o SICOOB CREDILUZ obteve um resultado antes das destinações de R$
8.630.459,92 representando um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 20,53%.
3. Ativos
Os recursos depositados na Centralização Financeira somaram R$ 95.643.011,01. Por sua vez a
carteira de créditos representava R$ 286.604.048,37.
A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:
Carteira Rural
Carteira Comercial

57.771.437,72
228.832.610,65

20,16%
79,84%

Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-base de 31/12/2021 o percentual de 25,38% da
carteira, no montante de R$ 73.580.484,69.
4. Captação
As captações, no total de R$ 274.405.854,03, apresentaram uma evolução de 49,27% em relação a
dezembro de 2020.
As captações encontravam-se assim distribuídas:
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
LCA
LCI

53.808.317,69
183.730.344,33
25.494.713,97
11.372.478,04

19,61%
66,96%
9,29%
4,14%

Os Vinte Maiores Depositantes representavam na data-base de 31/12/2021 o percentual de 27,74%
da captação, no montante de R$ 75.664.668,00.
5. Patrimônio de Referência
O Patrimônio de Referência do SICOOB CREDILUZ era de R$ 38.050.718,85. O quadro de associados
era composto por 10.250 cooperados, havendo um acréscimo de 12,71% em relação a dezembro de
2020.
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6. Política de Crédito
A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites de
alçadas pré-estabelecidos a serem observados e cumpridos, cercando ainda a Singular de todas as
consultas cadastrais e com análise do Associado através do “RATING” (avaliação por pontos),
buscando assim garantir ao máximo a liquidez das operações.
O SICOOB CREDILUZ adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682/99, havendo uma concentração de 90,12% nos
níveis de “AA” a “C”.
7. Governança Corporativa
Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que permitem
aos associados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, garantindo a sua
continuidade, os princípios cooperativistas ou, simplesmente, a adoção de boas práticas de gestão.
Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembleia geral, que é a reunião de todos
os associados, o poder maior de decisão.
A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara separação de funções.
Cabem ao Conselho de Administração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a gestão dos
negócios da Cooperativa no seu dia a dia.
A Cooperativa possui ainda um Agente de Controles Internos, supervisionado diretamente pelo
Diretor responsável pelo gerenciamento contínuo de riscos, conforme previsto na resolução
4606/17. Essa diretoria visa acompanhar a aderência aos normativos vigentes, seja interno e/ou
sistêmico (Sicoob Central Crediminas e Sicoob Confederação), bem como aqueles oriundos da
legislação vigente.
Os balanços da Cooperativa são auditados por auditor externo, que emite relatórios, levados ao
conhecimento dos Conselhos e da Diretoria. Todos esses processos são acompanhados e
fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, órgão ao qual cabe a competência de fiscalizar a
Cooperativa.
Tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a Cooperativa adota ferramentas de
gestão. Para exemplificar, na concessão de crédito, a Cooperativa adota o Manual de Crédito,
aprovado, como muitos outros manuais, pelo Sicoob Confederação e homologado pela Central.
Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regulamentos, entre os quais destacamos o
Regimento Interno, o Regimento do Conselho de Administração, o Regimento do Conselho Fiscal, o
Regulamento Eleitoral.
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A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais, além de ter
uma política de remuneração de seus empregados e estagiários dentro de um plano de cargos e
salários que contempla a remuneração adequada, a separação de funções e o gerenciamento do
desempenho de todo o seu quadro funcional.
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Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais para levar aos
associados e à sociedade em geral a transparência da gestão e de todas as atividades desenvolvidas
pela instituição.

8. Conselho Fiscal
Eleito na AGO, o Conselho Fiscal tem função complementar à do Conselho de Administração. Sua
responsabilidade é verificar de forma sistemática os atos da administração da Cooperativa, bem
como validar seus balancetes mensais e seu balanço patrimonial anual.
Todos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal participaram de um curso de formação
ministrado pelo SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, com o objetivo de detalhar as responsabilidades
dos conselheiros fiscais e as formas de exercê-las.
9. Código de Ética
Todos os integrantes da equipe do SICOOB CREDILUZ aderiram, por meio de compromisso firmado,
ao Código de Ética e de Conduta Profissional proposto pela Confederação Nacional das
Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO e todos os novos funcionários, ao ingressar na
Cooperativa, assumem o mesmo compromisso.
10. Sistema de Ouvidoria
A Ouvidoria, constituída em 2007 representou um importante avanço a serviço dos cooperados,
dispõe de diretor responsável pela área e de um Ouvidor. Atende às manifestações recebidas por
meio do Sistema de Ouvidoria do SICOOB, composto por sistema tecnológico específico,
atendimento via DDG 0800 e sítio na internet integrado com o sistema informatizado de ouvidoria
tendo a atribuição de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos direitos dos usuários
de nossos produtos, além de atuar como canal de comunicação com os nossos associados e
integrantes das comunidades onde estamos presentes.
No exercício de 2021, a Ouvidoria do SICOOB CREDILUZ registrou 18 manifestações de cooperados
sobre a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa. Dentre elas, haviam
reclamações, pedidos de esclarecimento de dúvidas e solicitações de providências relacionadas
principalmente a atendimento, conta corrente, cartão de crédito e operações de crédito.
Das 18 reclamações, 10 foram consideradas procedentes e resolvidas dentro dos prazos legais, de
maneira satisfatória para as partes envolvidas, em perfeito acordo com o previsto na legislação
vigente.
11. Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCoop
De acordo com seu estatuto, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito- FGCoop tem por
objeto prestar garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de liquidação
extrajudicial de instituição associada, até o limite de R$ 250 mil por associado, bem como contratar
operações de assistência, de suporte financeiro e de liquidez com essas instituições. O Conselho
Monetário Nacional (CMN) aprovou resolução que estabelece a forma de contribuição das
instituições associadas ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), ratifica
também seu estatuto e regulamento. Conforme previsto na Resolução nº 4.150, de 30.10.2012, esse
fundo possui como instituições associadas todas as cooperativas singulares de crédito do Brasil e os
bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).
Conforme previsto no artigo 2º da Resolução/CMN nº 4.284, de 05/11/2013, a contribuição mensal
ordinária das instituições associadas ao Fundo é de 0,0125%, dos saldos das obrigações garantidas,
que abrangem as mesmas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos dos bancos, o
FGC, ou seja, os depósitos à vista e a prazo, as letras de crédito do agronegócio, entre outros.
As contribuições ao FGCoop pelas instituições a ele associadas tiveram início a partir do mês de
março de 2014 e recolhidas no prazo estabelecido no § 4º do art. 3º da Circular 3.700, de
06/03/2014.
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Ainda nos termos de seu estatuto, a governança do Fundo será exercida pela Assembleia Geral, pelo
Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, e está estruturada de modo a permitir a
efetiva representatividade das associadas, sejam elas cooperativas independentes ou filiadas a
sistemas cooperativistas de crédito, sendo o direito de voto proporcional às respectivas
contribuições ordinárias.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos associados pela preferência e confiança e aos empregados pela
dedicação.
Luz (MG), 20 de janeiro de 2022.
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Conselho de Administração e Diretoria.
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COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ
SICOOB CREDILUZ
CNPJ: 25.536.764/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

Notas
ATIVO
DISPONIBILIDADES

5

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Relações Interfinanceiras

31/12/2021

31/12/2020

392.804.030,69

246.856.082,61

7.758.639,11

2.357.934,97

384.782.241,29

246.220.734,03

95.644.011,01

76.277.025,08

Centralização Financeira

5

95.643.011,01

76.277.025,08

Outras Relações Interfinanceiras

6

1.000,00

-

Operações de Crédito

7

286.604.048,37

169.032.249,47

Outros Ativos Financeiros

8

2.534.181,91

911.459,48

(16.782.523,26)

(13.130.421,58)

(16.437.617,86)

(13.064.548,19)

(344.905,40)

(65.873,39)

(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO
(-) Operações de Crédito
(-) Outras

7
8.1

ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS

9

2.022,82

4.056,06

OUTROS ATIVOS

10

3.193.463,87

1.504.123,65

INVESTIMENTOS

11

6.390.310,66

3.722.522,35

IMOBILIZADO DE USO

12

10.369.737,91

8.127.033,04

INTANGÍVEL

13

1.747.937,52

1.747.937,52

(4.657.799,23)

(3.697.837,43)

392.804.030,69

246.856.082,61

392.804.030,69

246.856.082,61

237.538.662,02

163.291.407,01

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEPÓSITOS

14

Depósitos à Vista

53.808.317,69

48.162.867,87

Depósitos à Prazo

183.730.344,33

115.128.539,14

105.124.670,92

48.566.681,48

36.867.192,01

20.535.136,18

57.728.301,57

23.171.193,57

57.728.298,68

23.171.193,57

DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos

15

Relações Interfinanceiras
Repasses Interfinanceiros

16a

Outras Relações Interfinanceiras
Obrigações por Empréstimos e Repasses

16b

Outros Passivos Financeiros

2,89

-

10.034.934,42

4.674.651,45

17

494.242,92

185.700,28

PROVISÕES

19

1.411.324,57

1.047.800,95

OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS

20

1.123.849,32

527.971,67

OUTROS PASSIVOS

21

5.568.886,93

3.889.333,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

42.036.636,93

29.532.888,49

CAPITAL SOCIAL

22

19.144.507,84

12.977.317,92

RESERVAS DE SOBRAS

22

21.673.265,58

15.985.235,88

SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

22

1.218.863,51

570.334,69

392.804.030,69

246.856.082,61

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ
SICOOB CREDILUZ
CNPJ: 25.536.764/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Notas

2 º Sem. 2021

25

3.007.433,57

4.011.186,99

1.474.849,55

26

(11.238.026,07)

(15.695.062,35)

(11.736.561,85)

Operações de Captação no Mercado

(6.438.202,80)

(8.525.367,62)

(3.140.562,29)

Operações de Empréstimos e Repasses

(1.556.031,20)

(2.524.986,19)

(1.539.492,48)

Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito

(3.243.792,07)

(4.644.708,54)

(7.056.507,08)

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Ingressos de Depósitos Intercooperativos
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços

27

20.673.721,23

33.741.476,30

21.689.674,40

17.666.287,66

29.730.289,31

20.214.824,85

9.435.695,16

18.046.413,95

9.953.112,55

(4.893.272,45)

(7.215.104,75)

(4.530.395,46)

3.105.124,90

5.540.997,64

3.837.751,30

28

1.686.046,85

3.225.812,07

3.250.715,78

Dispêndios e Despesas de Pessoal

29

(4.344.590,61)

(7.927.745,52)

(6.106.328,94)

Outros Dispêndios e Despesas Administrativas

30

(4.238.910,37)

(7.364.854,76)

(5.508.056,97)

(239.168,45)

(447.318,09)

(327.751,12)

Outros Ingressos e Receitas Operacionais

31

1.171.360,98

2.277.635,63

1.635.237,00

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

32

(2.033.135,75)

(2.519.631,72)

(1.311.962,51)

33

(252.608,54)

(381.774,90)

(61.872,31)

PROVISÕES
Provisões/Reversões para Contingências
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas
RESULTADO OPERACIONAL
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Lucros em Transações com Valores e Bens
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens
Ganhos de Capital
Rendas de Aluguel
Reversão de Provisões Não Operacionais
Outras Rendas Não Operacionais
(-) Perdas de Capital
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais
(-) Outras Despesas Não Operacionais
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31/12/2020

Rendas de Tarifas

Dispêndios e Despesas Tributárias

34

31/12/2021

34

(24.993,62)

(51.531,03)

(38.898,11)

(227.614,92)

(330.243,87)

(22.974,20)

4.289.814,17

10.449.534,30

5.360.844,78

(270.307,81)

(314.819,91)

(102.128,68)

47.112,47

47.112,47

1.250,00

(120.099,22)

(133.458,68)

(95.883,98)

28.241,31

33.013,94

13.155,96

-

1.800,00

600,00

19.920,00

19.920,00

14.461,09

39,36

82,08

6.068,08

(20.480,83)

(22.597,62)

(10.542,52)

(225.001,00)

(244.921,00)

(2.547,00)

(39,90)

(15.771,10)

(28.690,31)

SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

4.019.506,36

10.134.714,39

5.258.716,10

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(529.644,63)

(961.626,91)

(680.739,02)

Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados

(283.126,97)

(542.100,57)

(419.205,85)

Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados

(246.517,66)

(419.526,34)

(261.533,17)

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO
CAPITAL
JUROS AO CAPITAL

(150.000,00)

(300.000,00)

(240.000,00)

3.339.861,73

8.873.087,48

4.337.977,08

(242.627,56)

(242.627,56)

(156.656,98)

SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES

3.097.234,17

8.630.459,92

4.181.320,10

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao Conselho de Administração, à Administração e aos Cooperados da
Cooperativa de Crédito Crediluz Ltda. - SICOOB CREDILUZ
Luz/MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Crediluz Ltda. - SICOOB CREDILUZ, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 CREDILUZ em 31 de dezembro de 2021, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
o 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. Não temos nada a relatar a este respeito.
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
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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.
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.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
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.

Belo Horizonte/MG, 25 de janeiro de 2022.
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Felipe Rodrigues Beiral
Contador CRC 90.766
CNAI 2994
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Parecer do Conselho Fiscal
Os membros efetivos do Conselho Fiscal do SICOOB CREDILUZ Cooperativa de Crédito Crediluz Ltda, que se reuniram em 20 de janeiro de 2022,
em cumprimento ao artigo 90, inciso “VIII”, do Estatuto Social, declaram para os
devidos fins legais e estatutários, que acompanhou a gestão do Sicoob Crediluz,
também procederam minucioso exame em todos os documentos e peças
contábeis que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021
e as respectivas demonstrações contábeis do Exercício Financeiro findo, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas,
tendo encontrado tudo em ordem.
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras representam
adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do SICOOB CREDILUZ - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Luz Ltda, em 31 de dezembro de 2021.
Baseando-se nas deliberações das reuniões mensais, nas informações
suplementares obtidas da diretoria executiva e Relatório de Auditoria sobre as
demonstrações contábeis, somos unânimes e favoráveis à aprovação das contas.
Luz, 20 de JANEIRO de 2022.

Mozart Basílio da Silva
Coordenador
Célio Duarte Moura
Secretário
Márcio Lino Fiuza
Conselheiro

A transparência faz parte de nossos valores e
garantimos que os nossos cooperados tenham acesso às
informações claras a respeito da nossa cooperativa.
As demonstrações contábeis estão disponíveis no site:
https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediluz/relatorios
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Crediluz
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