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Crescimento com direção
Um dos propósitos do Sistema OCB/GO é fazer com que nossas cooperativas tenham resultados cada vez 

mais efetivos e sustentáveis. Cada novo projeto ou serviço realizado dentro da nossa instituição é pensado 
para resolver problemas, atender necessidades, propor inovações e oferecer alternativas às cooperativas goia-
nas - em outras palavras, soluções. Esta edição do Relatório de Atividades 2020 está recheada de exemplos de 
novas soluções que o Sistema OCB/GO tem desenvolvido.

Soluções que geram resultados, que podem ser traduzidos em crescimento dos números, em melhoria da 
competitividade, em excelência na autogestão e na qualidade de milhares de vidas envolvidas. O norte do 
nosso trabalho tem sido as diretrizes, divididas em seis eixos temáticos: Representação, Gestão e Governança, 
Intercooperação e Mercado, Comunicação,Inovação e Intercooperação. 

Cada uma dessas diretrizes está contemplada na presente publicação. Por exemplo, quando falamos em 
Inovação, podemos citar as vencedoras do Desafio GoiásCoop de Inovação, que criaram soluções para atender 
demandas importantes de cooperativas dos ramos agro e saúde. Foi a primeira iniciativa que conduzimos 
dentro do nosso hub deinovação, o Inovacoop Goiás.

Outro projeto que já apresenta resultados significativos é o Aprimoora. Com ele realizamos
um diagnóstico da cooperativa, identificamos pontos de melhoria e sugerimos alternativas. Tem ainda o 

Incubacoop Goiás, para incubação e aceleração de cooperativas nascentes, que terão oportunidade de iniciar 
suas atividades em espaço cedido pela OCB/GO. Junta-se a esses trabalhos, conquistas importantes que tive-
mos como as parcerias com o Estado, para o ensino do cooperativismo nas escolas e a constituição de novas 
cooperativas.

A excelente presença institucional do Sistema OCB/GO, que defendeu os interesses do cooperativismo 
junto aos três poderes, confirma a força do modelo de negócio e a importância de se valorizar as instituições 
de representação. Na recente crise, o Sistema OCB/GO adaptou-se rapidamente e aproximou-se das coopera-
tivas, que são sua base de sustentação. Acelerou a inovação, mobilizou sua frente parlamentar, comunicou, 
informou, mostrou que estava preparado e, ao ser exigido, reagiu à altura. 

A crise existe, isso é inegável. Mas precisamos olhar para os resultados que conseguimos mesmo em um 
período marcado por dificuldades. São tantos e diversos trabalhos, que não há espaço para focar exclusiva-
mente na crise, mas estamos focados nas soluções, superações e na contínua expansão dos resultados do 
cooperativismo goiano. Boa leitura!

“O norte do 
nosso trabalho 
tem sido as diretrizes, 
divididas em seis 
eixos temáticos: 
Representação,  Gestão 
e Governança,  Mercado,  
Comunicação, Inovação e 
Intercooperação “

Mensagem do Conselho

Luís Alberto Pereira
Presidente do Sistema OCB/GO
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Sistema OCB/GO cria os Núcleos Regionais 
Em 2020 o Sistema OCB/GO promoveu ações para integrar e fortalecer as coo-

perativas goianas, dentre elas, a implantação de cinco núcleos regionais no Estado: 
Norte, Noroeste, Nordeste/Entorno do Distrito Federal, Sul e Sudoeste. Os núcleos 
fazem o assessoramento e a representação para a execução descentralizada de 
programas, projetos e atividades de interesse comum de todas as cooperativas 
goianas.

“Vamos descentralizar o Sistema para que seja mais presente em todas as regi-
ões do Estado. Os núcleos vão poder unificar e organizar melhor as cooperativas, 
gerando mais benefícios para os seus cooperados e para a comunidade em geral”, 
afirma o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira. A entidade promoveu 
reuniões (de forma remota) com os representantes das principais cooperativas de 
cada região, que indicaram os coordenadores dos cinco núcleos. Estes nomes se-
rão apreciados em agosto, pelo Conselho de Administração da OCB/GO. “Serão os 
nossos embaixadores em cada região de Goiás”, enfatiza Luís Alberto Pereira. 

Entre os benefícios com a implantação dos núcleos regionais, destacam-se: 
maior proximidade entre o Sistema OCB/GO as cooperativas, que passam a ter 
acesso aos cursos e treinamentos em sua região, sem a necessidade de se desloca-
rem à capital; ampliação do relacionamento dos diversos segmentos de cooperati-
vas; integração, por meio de encontros, de maior número de lideranças; implanta-
ção de projetos e programas que potencializam economicamente as cooperativas, 
tornando-as fortes e competitivas no mercado; intercâmbio de experiências e pro-
cedimentos técnicos, além do incentivo à intercooperação de produtos e serviços.  
Os núcleos têm, entre as suas atribuições, promover o desenvolvimento do coo-
perativismo na sua região, integrar dirigentes e líderes do setor, mediar debates e 
ações que visem ao aperfeiçoamento das cooperativas e representar institucional-
mente a OCB/GO. 

Posse
A posse dos coordenadores dos cinco núcleos regionais do cooperativismo 

goiano foi realizada em setembro. A solenidade foi conduzida de forma remota, pela 
internet, e contou com as presenças de lideranças do setor, além do secretário 
estadual da Retomada, César Moura (representando também o governador Ronal-
do Caiado), do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Lissauer 
Vieira, e do presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, entre outras auto-
ridades.   Os coordenadores dos núcleos regionais da OCB/GO empossados foram: 
João Batista Machado (Núcleo Sul), Marcelo Ferreira (Núcleo Sudoeste), Pedro Bar-
bosa de Oliveira (Núcleo Noroeste), Pedro Caldas (Núcleo Nordeste e Entorno do 
DF) e José Renato Almeida (Núcleo Norte). 

Sul
Contempla 30 coops
e tem sede em Itumbiara

Sudoeste
Contempla 33 coops
e tem sede em Rio Verde

Noroeste
Contempla 21 coops
e tem sede em Rubiataba

Norte
Contempla 19 coops
e tem sede em Porangatu

Nordeste
Contempla 12 coops
e tem sede em Cristalina

Central
Contempla 112 coops
e tem sede em Goiânia

REPRESENTAÇÃO

1
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CARTILHA 
SOBRE OS NÚCLEOS
Utilize o QR Code e 
acesse uma cartilha que 
foi feita especialmente 
para os Núcleos 
Regionais Cooperativos
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Estado e OCB/GO ampliam 
parcerias para atender mais 
cooperativas em Goiás
O governo de Goiás e a OCB/GO sinalizaram 
interesse de ampliar parcerias para atender 
demandas e também para fortalecer as 
cooperativas no Estado. O anúncio foi realizado 
em solenidade no Palácio das Esmeraldas para 
a assinatura das linhas especiais de crédito para 
atender, em caráter emergencial, cerca de 2 mil 
trabalhadores de vans escolares e de turismo. 
Ao todo, o Estado disponibilizou R$ 18 milhões, 
via Goiás Fomento, para atender o pedido da 
categoria por ajuda financeira, além da entrega 
de 6 mil cestas básicas, via OVG. 

XXX

Mais ações
janeiro

OCB/GO inicia a 
campanha Seja.Coop
A OCB/GO iniciou uma campanha para motivar 
cooperativas a se registrarem no Sistema. A equipe 
de cooperativismo da entidade entrou em contato 
com cerca de 250 cooperativas goianas que 
funcionam sem estar registradas na OCB/GO. O 
trabalho é a extensão de uma campanha iniciada 
pela OCB Nacional chamada Seja.Coop. A intenção 
é informar as vantagens de fazer parte do sistema 
cooperativo brasileiro. As cooperativas registradas no 
Sistema OCB/GO têm acesso à representação política, 
orientação de cooperativismo e capacitação via 
SESCOOP/GO. Em 2020, além do leque de vantagens 
que já estavam disponíveis, novos serviços passaram 
a ser oferecidos, como o CoopContábil, o Aprimoora, 
o InovaCoop e cursos EAD. 

Vogal toma 
posse na Juceg

A OCB/GO tomou posse 
oficialmente na Junta 

Comercial do Estado de 
Goiás (Juceg) no início 
de fevereiro de 2020. 

Em cerimônia realizada 
na Junta, a advogada 

Ludimila Figueiredo 
Barbosa assinou o 

termo de posse como 
vogal, para representar 

a OCB/GO na Juceg, e 
José Leandro Resende, 

assinou como suplente.

REPRESENTAÇÃO

1

MARÇO

Presidente do Sistema OCB/GO 
se reúne com líder do 
governo na Câmara
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira 
e representantes da OCB se reuniram com o líder do 
governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (GO), 
para falar sobre as prioridades para o cooperativismo 
em 2020. Foi uma visita de aproximação. No encontro 
alguns temas foram tratados, como a reforma tributária, 
a regulamentação do ato cooperativo e a questão da 
possibilidade de criação de cooperativas de seguro.

XXXfevereiro

Entidades definem ações 
para início da capacitação de 
cooperativas de reciclagem
Representantes do Sistema OCB/GO, da Agência 
Municipal de Meio Ambiente (Amma) e do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) reuniram na Casa do 
Cooperativismo Goiano para definir novas ações para 
o andamento do projeto de desenvolvimento das 
cooperativas de reciclagem da Região Metropolitana 
de Goiânia. Após um trabalho de sensibilização e de 
diagnóstico das reais necessidades desse público 
(iniciado em 2019), a iniciativa avançou para a 
formalização das empresas cooperativas.

OCB/GO solicita e governo estadual 
prorroga prazo de crédito outorgado
O Governo de Goiás prorrogou o prazo do crédito 
outorgado para produtores goianos que comercializam 
para outros Estados. O decreto foi assinado pelo 
governador Ronaldo Caiado após mobilização da OCB/
GO, que atendeu, por sua vez, uma demanda feita pela 
Cocari (Cooperativa Agropecuária e Industrial). O decreto 
Nº 9.722 revigorou esse prazo até 31 de dezembro. 
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OCB/GO e Alego entregam cestas às 
cooperativas de transporte escolar
O Sistema OCB/GO realizou no início de agosto  a entrega 
de 680 cestas básicas doadas pela Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) para 14 cooperativasgoianas 
de transporte escolar. Foi a segunda remessa de doações 
destinada à categoria, que estava sem trabalhar desde 
o início da pandemia. A ação foi articulada pela OCB/
GO junto da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e 
o governo estadual. A entrega das cestas foi feita pelo 
presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira  e pelo 
presidente da Alego, Lissauer Vieira.

XXXjunho

Sistema OCB/GO apresenta
propostas ao governo estadual
O Sistema OCB/GO apresentou dois ofícios para o Governo 
Estadual em reunião realizada na Secretaria da Retomada, 
no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Um deles solicitava que 
as cooperativas de crédito que compõem os sistemas Sicoob 
e Sicredi em Goiás passassem a garantir assento como 
membros do Conselho de Desenvolvimento do Estado no 
Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). Além disso, 
entregou ao governo estadual uma proposta de lei para 
facilitar a geração e consumo de energia fotovoltaica ou de 
outra fonte renovável, por meio de cooperativas. O encontro 
foi intermediado pelo secretário da Retomada, César Moura, 
e teve a presença da primeira-dama do Estado, Gracinha 
Caiado, que recebeu os ofícios das mãos do presidente do 
Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira. 

setembro

OCB/GO apresenta reivindicações do 
cooperativismo aos candidatos a prefeito
A OCB/GO recebeu, ao longo do mês de outubro, 17 candidatos a prefeito de Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e Itauçu, para apresentar 14 reivindicações do cooperativismo goiano 
e discutir as contribuições que o setor pode oferecer para propiciar melhor qualidade 
de vida e desenvolvimento econômico social aos municípios de Goiás. O presidente da 
entidade, Luís Alberto Pereira, avaliou como muito positivo o balanço dos encontros nas 
últimas semanas, ressaltando que possibilitaram a divulgação do cooperativismo, para 
aqueles que não conheciam suficientemente esse modelo de negócio. A entidade ainda 
editou uma cartilha que foi enviada para todos os candidatos que participaram das últimas 
eleições nas cidades goianas. Ao todo, os 1745 candidatos a prefeito e vice-prefeito e 
os 22.455 candidatos a vereador em todo o Estado receberam um link para conhecer o 
conteúdo da cartilha. A intenção foi sugerir ações que poderiam ser inseridas em seus 
projetos de governo. As ideias giram em torno

 OUTUBRO

Convênio entre SESCOOP/GO e Governo 
Estadual é publicado  no Diário Oficial
Em novembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado o 
convênio entre SESCOOP/GO e Governo de Goiás que cria o 
projeto “Cooperativismo na Escola”, para ser implantando a 
partir de 2021. O lançamento do projeto só foi em dezembro. 
Portanto, veja a nota completa na próxima página.

NOVEMBRO
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Sistema OCB/GO e 
Governo Estadual firmam parcerias

O Sistema OCB/GO e o Governo do Estado de Goiás firmaram uma série de parce-
rias para promover e acelerar a retomada da economia de Goiás. O protocolo de inten-
ções foi assinado em dezembro, pelo presidente da OCB/GO, Luís Alberto Pereira, pelo 
governador Ronaldo Caiado e pelo secretário de Estado da Retomada, César Augusto 
Moura. A solenidade foi realizada no espaço InovaCoop, no Edifício Goiás Cooperativo, 
em Goiânia. As parcerias serão desenvolvidas por meio do Programa Coopera Goiás, 
desenvolvido pelo Sistema OCB/GO e a Secretaria da Retomada. A solenidade tam-
bém contou com a presença da coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) 
e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-da-
ma Gracinha Caiado. Desde agosto de 2020, ambos já têm promovido diversas ações 
conjuntas, como o compartilhamento de informações e de bancos de dados de coo-
perativas, análise e assessoria de atos constitutivos de cooperativas, palestras, visitas 
técnicas, promoção de intercâmbios e realização de benchmarking. 

Para o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, o cooperativismo 
está pronto para ser parceiro do Estado para retomar a economia devido à pande-
mia. “Temos no DNA a capacidade de fazer parcerias. E o cooperativismo sabe como 
se unir para gerar emprego e renda”, afirmou. 

O governador Ronaldo Caiado ressaltou que conhece o cooperativismo - citou que 
possui conta bancária no Sicoob - e sempre lutou pela causa quando era parlamentar 
no Congresso Nacional. “Cooperativismo é uma palavra que resume amor ao próximo, 
responsabilidade, solidariedade, capacidade de poder dividir”, apontou. “Estou à disposi-
ção para discutir a legislação do cooperativismo em Goiás, totalmente aberto”, concluiu.

Após a assinatura da parceria, o governador Ronaldo Caiado participou do des-
cerramento da placa do Inovacoop Goiás, juntamente com o presidente do Sistema 
OCB/GO, Luis Alberto Pereira. 

Ações
A assinatura dos protocolos vai proporcionar a formalização de centenas de coo-

perativas no Estado, que hoje não estão registradas na OCB/GO e, por isso, não po-
dem ser beneficiadas pelos programas, serviços e cursos especializados. Para acelerar 
o acesso a essas cooperativas, o Sistema OCB/GO prevê a realização de encontros 
regionais com prefeitos eleitos, para disponibilizar a eles cursos práticos referentes 
ao modelo de negócio e formas de constituição. Isso fará uma diferença especial nas 
regiões mais vulneráveis, que foram mais impactadas pelos efeitos da pandemia da 
Covid-19. Para 2021, o Sistema OCB/GO prevê a liberação de até R$ 5 milhões, por 
meio do SESCOOP/GO, para capacitação profissional de dirigentes e colaboradores 
de novas cooperativas que forem constituídas e registradas na OCB/GO. 

Coopcontábil
As cooperativas goianas 
contam com uma 
solução de contabilidade 
mais eficiente e segura, 
dentro das demandas 
específicas do 
cooperativismo

Incubacoop
As cooperativas 
incubadas podem
usufruir por até um ano 
de um espaço físico 
contendo mesa e cadeira, 
com direito a uso de 
internet, energia elétrica, 
água e climatização

GESTÃO E
governança

2
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COOPERA GOIÁS
Confira como 
foi a cerimônia 
de assinatura de 
Protocolos de 
Intenções envolvendo 
o Governo de Goiás e 
o Sistema OCB/GO

O Sistema OCB/GO e o Governo de Goiás têm firmado uma série de parcerias para desenvolver as cooperativas locais

Gracinha 
Caiado e César 

Moura recebem 
ofício com 

solicitações 
do presidente 

Luís Alberto
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Mais açõesGESTÃO E
governança

2

Sancionada lei estadual que 
cria política de crédito para 
cooperativas de reciclagem
De autoria do deputado Diego Sorgatto (PSDB), 
foi sancionada pelo governador Ronaldo 
Caiado (DEM) a Lei nº 20725/20,  que institui a 
Política Estadual de Crédito para Cooperativas 
e Associações especializadas em reciclagem 
de materiais obtidos no lixo ou em programas 
de coleta seletiva. A medida tem por objetivo 
fomentar a geração de emprego e renda, 
estimular a formação de cooperativas de 
trabalho e associações, resgatar a cidadania 
através do direito básico ao trabalho, promover 
a educação ambiental e propiciar a defesa do 
meio ambiente através de coleta seletiva e 
reciclagem de lixo, entre outros.

janeiro

Demanda das coops do Agro 
é encaminhada pela OCB/GO e 
atendida pelo governo de Goiás
Em janeiro uma das demandas apresentadas
pelos representantes das cooperativas
agropecuárias goianas e encaminhada pela
OCB/GO foi atendida pelo Governo Estadual.
Na ocasião, foi divulgado que os pecuaristas
de Goiás já poderiam emitir Guias de Trânsito
Animal (GTA) e notas fiscais pelo telefone
celular (smartphone). Basta acessar o
Aplicativo do Sistema de Defesa Agropecuária
de Goiás (Sidago), disponibilizado pela Agência
Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).

OCB/GO firma convênio com
 escritório de advocacia
A OCB/GO assinou o convênio com o escritório 
Sato, Lima e Cabral Advogados Associados (SLeC 
Advogados Associados) para disponibilizar assessoria e 
consultoria jurídica com atendimento personalizado às 
cooperativas filiadas que possuírem interesse neste tipo 
de serviço. Participaram da assinatura Vinícius Cabral, 
sócio do SLeC Advogados Associados e o presidente da 
OCB/GO, Luís Alberto Pereira.

FEVEREIRO

Sistema OCB/GO 
publica cartilha com dicas 
para o trabalho remoto
Em março de 2020, o Sistema OCB/GO começou 
a funcionar em regime de trabalho remoto por 
causa da pandemia de coronavírus. Para trabalhar 
em casa é preciso organização, rotina e disciplina. 
Sabendo disso, a entidade preparou uma cartilha 
com o objetivo de oferecer ferramentas e dicas 
para os seus colaboradores. O material também foi 
feito para as cooperativas que também adotaram 
o trabalho remoto. O material elaborado pela Casa 
do Cooperativismo Goiano foi baseado na Cartilha 
para trabalho em Home Office Centro Corporativo 
- Sicoob.

março

OCB/GO realiza doação 
de termômetros a laser 
para o governo estadual
A OCB/GO realizou a doação de 21 termômetros com 
infravermelho a laser para o governo de Goiás. O 
produto foi encaminhado para ser usado no combate ao 
novo coronavírus. Os 21 termômetros foram entregues 
ao governo estadual e foram utilizados no sistema 
penitenciário e socioeducativo de Goiás. Os termômetros 
ajudam na identificação de casos suspeitos de covid-19 
e colaboram no pronto isolamento do enfermo, assim, 
impede a contaminação de outras pessoas. 

orientações 
sobre 

coronavírus
O Sistema OCB/GO em 

2020 promoveu uma série 
de ações para amenizar 

os impactos causados pela 
pandemia da covid-19. 

Uma delas foi o SOS Coop. 
As cooperativas registradas 

tiveram acesso a um 
médico infectologista para 

tirar dúvidas técnicas sobre 
o coronavírus. Bastava 

agendar o atendimento, 
que era individualizado 

e realizado por meio 
de videoconferência. 

Ao todo foram 540 
pessoas atendidas em 44 

municípios.
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Thutor começa treinamento 
com foco em filosofia de gestão 
A equipe de colaboradores do Sistema OCB/GO 
iniciou em junho um treinamento com a consultoria 
Thutor, que desenvolve soluções personalizadas que 
abrangem o fortalecimento e modernização da cultura 
organizacional. Tudo para que o serviço oferecido às 
cooperativas goianas evolua cada vez mais.

JUNHO

SESCOOP/GO instala usina 
fotovoltaica em sua sede
Foram instaladas no teto do prédio do SESCOOP/GO 123 
placas solares. A distribuição do material no local segue 
um sistema baseado no metro quadrado disponível de 
telhado e nas condições de sombreamento e insolação 
da área. “É um sistema de pequeno porte, pensado 
na realidade do SESCOOP/GO”, explica o engenheiro 
eletricista, Pablo Villas Boas. A usina de fotovoltaica irá 
ajudar a entidade a economizar cerca de R$ 24 mil por 
ano.

AGOSTO

SESCOOP/GO garante na justiça 
a devolução do pagamento de 
contribuições sociais indevidas
A Justiça Federal reconheceu a imunidade tributária do 
SESCOOP/GO referente às indevidas contribuições, que 
abrangem o salário-educação, Funrural, Incra, RAT/
SAT, as contribuições previdenciárias patronais e o PIS 
incidente sobre a folha de salário. A ação, impetrada 
pela atual gestão do Sistema OCB/GO, condena a 
União a devolver com correção monetária o que tiver 
sido indevidamente recolhido nos cinco anos que 
antecederam a ação (desde fevereiro de 2015). Cabe 
lembrar que esta decisão foi em 1ª instância e ainda 
cabe recurso. 

SETEMBRO

Projetos para o SESCOOP/GO
em 2021 recebem acréscimo no 
orçamento e novo prazo
O Conselho de Administração do SESCOOP/GO aprovou 
um orçamento excepcional para as cooperativas 
goianas usarem em projetos de formação profissional 
e promoção social em 2021. Até então, o valor 
orçamentário era de cerca de 5 milhões de reais, mas 
com o valor acrescido de 3,48 milhões de reais, passou 
para 8,5 milhões de reais. Esse adicional foi possível 
graças a um adicional equivalente a 60% do que cada 
cooperativa contribuiu para a OCB/GO, para utilizar nos 
projetos do SESCOOP/GO.

OUTUBRO
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Mais conteúdo 
O ano de 2020 foi um marco para a comunicação cooperativista, com os primeiros inves-

timentos em campanhas publicitárias. Em âmbito nacional, foi iniciada a primeira ação, ligada 
ao movimento SomosCoop, com o tenista Gustavo Kuerten como embaixador e protagonis-
ta da campanha, cujo tema é: “Vem ser coop! Tudo ao seu redor já é”. Em Goiás, atendendo a 
uma das diretrizes do Sistema OCB/GO (Comunicação), a gestão da casa realizou licitação 
e contratou agência de publicidade. Ambos os esforços foram para tornar o cooperativismo 
cada vez mais conhecido, divulgar suas vantagens e trazer mais pessoas para o movimento.

Paralelo a isso, o Sistema também investiu na divulgação de conteúdos cooperativistas 
em diversos canais de comunicação, como a newsletter NewsCoop, disparadas diariamente, 
de segunda a sexta-feira, para cerca de 5.200 contatos cadastrados Whatsapp e Telegram. 

No ano em que foi declarada a pandemia no mundo, o Sistema investiu, ainda, na realiza-
ção de transmissões pela internet (as chamadas lives), para levar conhecimento e informa-
ção ao público cooperativista onde quer que ele esteja. Diversos especialistas falaram sobre 
os mais variados assuntos durante as lives - desde a realização de assembleias virtuais até 
inteligência emocional.

6º Coomunica
Em novembro, o Sistema OCB/GO realizou o 6º Coomuncia (Encontro de Jornalistas e 

Comunicadores de Cooperativas do Estado de Goiás), no InovaCoop Goiás, na sede da OCB/
GO, em Goiânia. O destaque desta edição foi a palestra “Cooperativismo e Inovação na Era 
do Marketing de Valores”, apresentada pela jornalista, professora e consultora de Marketing e 
Comunicação, Daniela Senador. Por causa da pandemia, o Coomunica foi realizado de forma 
semipresencial e apresentado ao vivo pelo canal GoiásCoop Live, no YouTube. Em sua pales-
tra, Daniela Senador estabeleceu uma conexão entre os princípios e valores do cooperativis-
mo, que são inerentes ao modelo de negócio, e algumas tendências de mercado de empresas 
de outros setores, desde multinacionais globais, até empresas de médio e pequeno porte.

Vem ser Coop
Com a ideia principal de que o cooperativismo está em toda a parte e um convite para o 

público se juntar ao movimento (“Vem ser coop”), a primeira campanha nacional de publicida-
de do movimento SomosCoop foi veiculada em diversos tipos de mídia (TV, rádio, internet e 
outdoors), inclusive em horários nobres. A campanha mostra à população brasileira a força 
do setor, que reúne cerca de 6,8 mil cooperativas e mais de 15 milhões de cooperados e em-
pregados. Destaca ainda que é um negócio lucrativo e, ao mesmo tempo, regido por valores 
e princípios que o diferencia dos demais. Para completar o trabalho, houve a escolha certeira 
de Gustavo Kuerten como garoto-propaganda da campanha, um atleta reconhecido por sua 
trajetória de sucesso e postura de cooperação. Estão entre os objetivo da campanha: difundir 
o cooperativismo para a sociedade, incentivar as cooperativas a adotarem o carimbo So-
mosCoop e fazer o público interno cada vez mais engajado e orgulhoso de ser coop.

GoiásCoop
Live
O Sistema OCB/
GO lançou em 
2020 um canal no 
YouTube com lives, 
palestras e vídeos 
institucionais

Newscoop
diária
O público 
cooperativista tem 
à disposição um 
resumo diário das 
principais notícias 
de Goiás e do 
cooperativismo

Mídia
espontânea
O trabalho de divulgação 
para a imprensa goiana 
gerou um expressivo 
resultado de mídia 
espontânea para 
o Sistema e para o 
cooperativismo

COMUNICAÇÃO

3
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CAMPANHA
VEM SER COOP
Para ver o vídeo da 
campanha Vem Ser 
Coop, com o Guga 
Kuerten, acesse o 
QR code acima e 
visite o hotsite com a 
campanha completa 
+ vídeos

Palestrante e comunicadores durante 6º Coomunica
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Mais açõesCOMUNICAÇÃO
3

Sistema OCB/SESCOOP-GO 
passa a ser Sistema OCB/GO
Com o objetivo de fortalecer a identidade da marca do Sistema OCB 
em Goiás, o nome e a marca Sistema OCB/SESCOOP-GO foram 
atualizados para Sistema OCB/GO. A decisão foi tomada  pelo 
Conselho de Administração da OCB/GO, durante reunião no dia 10 
de junho. O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira 
acredita que manter a uniformidade das marcas das unidades 
estaduais é uma forma de demonstrar a união do movimento 
cooperativista brasileiro. “A partir do alinhamento sistêmico da 
marca com a proposta da Unidade Nacional, nossa comunicação 
fica mais clara e consistente para que o cooperativismo fique ainda 
mais conhecido e reconhecido junto às diversas instituições de 
relacionamento, imprensa e comunidade em geral”, analisou. 

JUNHO

OCB/GO amplia comunicação 
digital com cooperativas
A OCB/GO aprovou em 2020, por meio de seu Conselho de 
Administração, a reformulação do programa Coomunica - Encontro 
de Jornalistas e Comunicadores de Cooperativas do Estado de Goiás, 
para ampliar o uso da comunicação digital entre a entidade e o 
público cooperativista. Com as alterações propostas e a partir dos 
diversos canais virtuais da Casa do Cooperativismo Goiano (como 
whatsapp, e-mail e redes sociais), será possível dar mais agilidade 
ao repasse de informações de interesse de dirigentes e empregados 
de cooperativas, como a realização de cursos, eventos e outras 
notícias do cooperativismo. As novas regras permitem à OCB/GO 
promover campanhas institucionais para atualizar e ampliar o banco 
de dados de contatos ligados às cooperativas, incentivar a adesão 
desse público às redes sociais institucionais, além de dotar o sistema 
das condições operacionais e tecnológicas para produzir, gerar e 
transmitir, com qualidade, conteúdos de interesse do cooperativismo 
de forma on-line.
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Uma agência para chamar de nossa
Depois de muitas expectativas e de todo o processo 
licitatório cumprido, finalmente, passamos a ter uma 
agência de publicidade para ajudar na comunicação 
institucional e, sobretudo, na divulgação do 
cooperativismo. A Casa Brasil foi a vencedora da 
licitação do SESCOOP/GO e contratada em novembro 
para o período de um ano. 

NOVEMBRO

Campanha é estrelada pelo Guga
A escolha do tenista Gustavo Kuerten, o Guga, para 
estrelar a campanha foi justamente pelo fato de ele 
levar, em sua carreira de sucesso e na vida pessoal, 
preceitos como os do cooperativismo. O esporte, 
como ele ressalta, está muito ligado à cooperação e 
à união em busca de um resultado em comum. Guga 
é o número um do mundo no ranking da Associação 
dos Tenistas Profissionais (ATP). Considerado como 
o maior tenista do País, Kuerten é hoje empresário, 
liderando, juntamente com seu irmão, uma holding 
com foco em semear bons princípios e gerar 
oportunidades e negócios com responsabilidade 
social e desenvolvimento sustentável.

DEZEMBRO
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Sistema inaugura hub e apoia projetos
A Inovação é uma das diretrizes do Sistema OCB/GO. Tendo isso como meta, o Sis-

tema OCB/GO inaugurou ano passado o InovaCoop Goiás. O ambiente localizado no 
Edifício Goiás Cooperativo, em Goiânia, é um hub de inovação, aberto a empreendedores 
que queiram transformar ideias em soluções inovadoras.

O espaço pode ser usado por profissionais na criação e desenvolvimento de produtos 
e serviços para as cooperativas, também como apoio físico a startups, para a realização 
de networking, encontros de tecnologia, inovação e negócios. 

O espaço InovaCoop Goiás é um novo conceito lançado pelo Sistema OCB/GO para 
aproximar cooperativas, startups e o mercado, num ambiente de inovação e colabora-
ção. São mais de dez ambientes, distribuídos em 320,5 metros quadrados de área, com 
salas reservadas, auditório e amplo espaço comum, para trabalho cooperativo e convi-
vência.

O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira destaca que a instituição goia-
na está afinada com as diretrizes da OCB Nacional, que já possui o portal Inovacoop. 

“O Inovacoop Goiás é o braço da inovação do cooperativismo no nosso Estado. E 
esse é o conceito que queremos disseminar no cooperativismo: da inovação, do empre-
endedorismo e da criatividade. Inauguramos um espaço para inspirar pessoas, coope-
rativas e dirigentes a trabalharem em sintonia e em prol da inovação. E não faremos 
isso sozinhos. Convidamos diversos parceiros para nos ajudar a construir esse trabalho 
juntos de tecnologia e inovação para o bem do cooperativismo, do Estado de Goiás e 
para o Brasil.”

Desafios e premiações
A inauguração marcou também o lançamento do primeiro Desafio GoiásCoop de 

Inovação 2020, para convidar startups e empresas juniores de todo o País a apresentar 
aquilo que elas fazem de melhor: solução e inovação. No primeiro Desafio GoiásCoop de 
Inovação 2020, startups e empresas juniores apresentaram respostas a demandas e 
gargalos específicos, apontados por cooperativas de dois ramos: saúde e agropecuário.

Para o ramo Agro, o 1º lugar ficou com a Implanta IT Solutions e o 2º lugar ficou 
com a Maxxsoft, startups que apresentaram soluções para o aprimoramento da gestão 
comercial e para a melhoria da gestão do quadro de cooperados das cooperativas agro-
pecuárias. No ramo Saúde, o 1º lugar ficou com a Assinei Digital e o 2º com a Wikifleet, 
empresas que se propuseram melhorar e desenvolver a gestão eletrônica de documen-
tos e promover o atendimento às particularidades da LGPD. Entre inscrições, análise de 
aderência, apresentações de pitches e avaliação das bancas, o cooperativismo goiano 
selecionou as startups que apresentaram as duas melhores soluções para os problemas 
apontados por cada um desses ramos do cooperativismo. A premiação por ramo foi de 
R$ 10 mil reais para as startups classificadas em 1º lugar e de R$ 5 mil reais para as que 
alcançaram o 2º lugar.

320,5 m²
é o total da área do 
Espaço Inovacoop 
Goiás

42 lugares
é a capacidade da 
arena de eventos

7 salas
reservadas para
reuniões, cocriação 
e desenvolvimento 
de startups

INOVAÇÃO

4
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INOVACOOP GOIÁS
Assista ao vídeo de 
apresentação do HUB de 
inovação do cooperativismo, 
acessando o QR code acima.

Michely Souza, da startup Assinei, recebeu 
o prêmio pelo 1º lugar do ramo saúde, no 
Desafio GoiáCoop de Inovação

Fábio Araújo, da Uniodonto Goiânia, fez 
parte da banca avaliadora do desafio
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Mais açõesINOVAÇÃO
4

OCB/GO é a primeira unidade estadual a 
realizar votação remota em assembleia
A OCB/GO foi a primeira unidade estadual do 
cooperativismo brasileiro a utilizar um aplicativo 
para participação e votação de seus associados. A 
ferramenta, Curia, foi utilizada na Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), realizadas simultaneamente no dia 27 de maio. 
Dessa maneira, a OCB/GO motivada por cumprir os 
normativos e protocolos de saúde expedidos pelas 
autoridades competentes, como medidas de prevenção 
e combate a proliferação do coronavírus, faz valer na 
prática sua diretriz de inovação para firmar princípios da 
transparência e informação.

ABRIL

Startups 
premiadas 
no Desafio 

GoiásCoop de 
Inovação

Quatro startups foram 
premiadas no Desafio 

GoiásCoop de Inovação 
2020, em dezembro. Para 

o ramo Agro, o 1º lugar 
ficou com a Implanta IT 
Solutions e o 2º, com a 

Maxxsoft, que mostraram 
soluções para aprimorar 

as gestões comercial e do 
quadro de associados das 

coops. No ramo Saúde, 
venceram a Assinei Digital 

(1ª) e a Wikifleet (2º), que 
se propuseram a melhorar 

a gestão eletrônica de 
documentos e atender as 
particularidades da LGPD. 

Primeiras e segundas 
colocadas receberam 

R$ 10 mil e de R$ 5 mil, 
respectivamente.  

Governo estadual e OCB/GO anunciam 
projeto de usina solar para Goiás
O governador Ronaldo Caiado (DEM) atendeu um pedido 
do Sistema OCB/GO e anunciou a doação de área de 
100 mil metros quadrados, pela prefeitura de Santa Rita 
do Araguaia, e incentivo fiscal para a construção de 
uma usina de energia fotovoltaica no local. A usina terá 
capacidade de produção de 5 MW de potência, o suficiente 
para atender uma cidade com mais de 30 mil pessoas.

OCB/GO E FAEG firmam
parceria para a inovação 
no agronegócio goiano
Integrar esforços para a inovação no 
agronegócio, especialmente para as 
cooperativas que atuam no setor, em 
Goiás. É o principal objetivo do Termo 
de Cooperação Técnica assinado entre 
o Sistema OCB/GO e a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás 
(Faeg). Para isso, serão usadas as estruturas 
e os profissionais do Inovacoop Goiás 
(OCB) e Campo Lab (Faeg), com atuação em 
todo o Estado, para desenvolvimento dos 
projetos e execução de programas e ações 
relacionadas à área da inovação.

agosto

agosto

Sistema OCB/GO lança curso 
on-line sobre cooperativismo
Em setembro, o Sistema OCB/GO 
lançou o curso on-line ”Conhecendo 
o Cooperativismo”. A curso de rápida 
duração foi desenvolvido para 
disseminar a cultura do cooperativismo 
ao público em geral e também para 
servir como ferramenta de introdução 
ao tema para novos cooperados. Com o 
conteúdo oferecido, o participante tem a 
oportunidade de conhecer temas, como 
a história do cooperativismo, principais 
conceitos, seus princípios e valores, os 
ramos e a classificação de cooperativas. 
Também recebem as informações iniciais 
sobre como montar uma cooperativa, 
gestão do negócio e o sistema de 
representação. O aluno recebe ao final um 
certificado de participação.

SETEMBRO
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Espaço Inovacoop Goiás é 
inaugurado e Desafios de 
inovação são lançados
Integer dignissim sapien pretium 
enim mollis, non pharetra enim 
venenatis. Nullam dignissim 
diam in lacus sodales mollis. 
Suspendisse odio odio, pretium 
ac quam a, porta dictum purus. 
Integer felis erat, interdum 
tincidunt aliquet in, porttitor 
semper nisl. Vivamus eros eros, 
scelerisque vel felis et, rhoncus 
placerat lorem. Vestibulum a 
est dolor. Aenean ut interdum 
tellus. Nam nec dolor fermentum, 
eleifend mi a, cursus orci.

SETEMBRO

Sistema realiza 1º 
encontro de Tecnologia da 
informação e comunicação
O Sistema OCB/GO realizou o 1° 
Encontro de TI das Cooperativas 
Goianas. O tema tratado foi 
‘Entendendo a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD)’. O evento on-
line foi transmitido pelo Canal 
GoiásCoop Live. O objetivo foi 
munir as cooperativas goianas 
de informações sobre as novas 
exigências decorrentes da LGPD. O 
encontro teve como palestrantes 
Wellington Pereira Rosa e Viviane de 
Araújo Porto, da empresa Safetech 
Consultoria Gestão e Tecnologia. 
Além deles, Ivan Figueiredo Mafra, 
gerente de TI do Sescoop Nacional 
participa como debatedor. A live 
contou com a moderação de Thiago 
Novato, analista de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da OCB/
GO. 

OCB/GO e prefeitura de 
Santa Rita do Araguaia 
dão início ao projeto de 
usina fotovoltaica
Foi dado início ao projeto de 
construção por cooperativas 
goianas de uma usina fotovoltaica, 
com capacidade de produção 
de até 5 megawatts (MW), no 
município de Santa Rita do 
Araguaia, a 510 quilômetros de 
Goiânia. O presidente do Sistema 
OCB/GO, Luís Alberto Pereira, e a 
prefeita Tânia Salgueiro, assinaram 
Termo de Compromisso e o 
contrato de concessão de uso do 
solo de uma área de dez hectares 
do município para a implantação 
do empreendimento em 2021.

OCB/GO fecha parcerias 
com UFG e AJE Goiânia
OCB/GO e Universidade Federal de Goiás (UFG) 
assinaram protocolo de intenções para se tornarem 
parceiras em projetos de inovação, envolvendo o 
Inovacoop Goiás e o Centro de Empreendedorismo 
e Incubação da UFG. A parceria foi selada em 
evento realizado no espaço Inovacoop Goiás, após 
palestra do reitor da UFG, Edward Madureira.  OCB/
GO e a Associação de Jovens Empreendedores e 
Empresários de Goiânia (AJE Goiânia) assinaram 
um protocolo de intenções para trabalharem 
juntas na disseminação e fortalecimento da 
cultura da inovação. A parceria foi oficializada 
pelos presidentes das duas instituições - Luís 
Alberto Pereira (OCB/GO) e Marcus Jorge Siekierski 
(AJE Goiânia) -, com a presença da diretoria da 
associação. Essa é uma oportunidade de aproximar 
os públicos das duas entidades e despertar mais 
jovens empreendedores para o cooperativismo. 
Além disso, a oficialização do termo possibilita 
que OCB/GO e AJE Goiânia realizem, em conjunto, 
eventos focados no empreendedorismo e na 
inovação e utilizem o Inovacoop Goiás para a 
operacionalização de ações, projetos e programas.
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MERCADO
Cooperação se aprende na escola

A meta do Sistema OCB/GO de levar o cooperativismo para as salas de aulas de 
Goiás começou a virar realidade em 2020. Em dezembro, o projeto foi lançado, no 
Edifício Goiás Cooperativo, pelo presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Perei-
ra, e o superintendente do Sescoop/GO, Jubrair Gomes Júnior, além da gerente de 
Acompanhamento e Gestão dos Polos Regionais de Formação, Simone de Oliveira 
Lemes, representando a secretária estadual Fátima Gavioli.

O projeto, desenvolvido pelo SESCOOP/GO em conjunto com a Secretaria Es-
tadual de Educação (Seduc), visa proporcionar às escolas públicas meios para o in-
tercâmbio, a inserção e o desenvolvimento da educação cooperativa. O programa 
de educação complementar apoia-se em valores da cooperação. A ideia é também 
estimular a cidadania e proporcionar que os estudantes se vejam como parte de uma 
comunidade mais ampla, onde possuem direito à voz, mas atuem cooperativamente 
e tenham responsabilidades coletivas. 

Em abril de 2021, tem início a formação da primeira turma de professores e asses-
sores de gestão pedagógica das escolas selecionadas. O Programa Cooperativismo 
na Escola será realizado ao longo de 2021 e vai formar professores e potencializar o 
protagonismo e a autonomia dos estudantes. 

Em um primeiro momento, participam da formação de 30 a 40 profissionais. Serão 
desenvolvidos os temas Meio Ambiente, Direitos Humanos, Cultura e Arte e Promo-
ção da Saúde, importantes para a compreensão do mundo contemporâneo e para 
a convivência social, a partir da colaboração. Numa fase posterior, haverá também 
um trabalho focado na educação financeira e no empreendedorismo. A proposta é 
que esses temas sejam inseridos com atividades práticas, utilizando a filosofia coo-
perativista.  Para o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, a confiança 
da Secretaria Estadual de Educação e do Governo Estadual ao consolidar a parceria 
com o setor cooperativista goiano possibilitou concretizar um sonho antigo da en-
tidade. “É um projeto de futuro. Em quatro a cinco anos, muitos desses alunos vão 
constituir seus próprios empreendimentos, por meio de projetos de cooperação, o 
que promoverá a geração de empregos e aumento da renda da nossa população em 
Goiás. Temos quase 1.100 escolas da rede estadual, o que mostra o tamanho dessa 
capilaridade. Se cada sala de aula de um município formar uma cooperativa mirim, 
em alguns anos, esses alunos estarão montando cooperativas com potencial de uma 
Comigo, Sicredi, Sicoob, Coapil e assim por diante. Por isso colocamos muita fé e tra-
balho neste projeto”, disse. 

Jubrair Júnior, superintendente do SESCOOP/GO, ressalta que o programa vai 
transformar a cultura cooperativista no Estado, mudando, entre os alunos, a cultura 
da competição para a da cooperação. “A ideia é que esse programa transcenda a 
escola e vá também para as famílias e para a comunidade”, acrescenta.

Projeto-piloto
O projeto Cooperativismo 
na Escola será iniciado 
em oito escolas estaduais, 
de Goiânia e Aparecidade 
Goiânia, com alunos 
de 7º,8º e 9º anos.

Metodologia 
e resultados
O conteúdo sobre 
cooperação e 
cidadania será 
repassado de 
forma transversal, 
nas disciplinas já 
existentes. O objetivo 
é que, ao final, 
seja incentivada e 
apoiada a criação de 
cooperativas mirins.

5
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COOPERATIVISMO 
NA ESCOLA
Acesse o QR Code 
e confira como 
foi a cerimônia 
de lançamento 
do projeto, em 
dezembro de 2020

Para secretária de 
educação, Fátima 
Gavioli, o trabalho 
cooperativo é um 
dos principais 
instrumentos de 
transformação 
social

A gerente da Secretaria da Educação, Simone de Oliveira Le-
mes, afirma que o governo de Goiás apoia e acredita no projeto. 
“A educação cooperativa vai realmente beneficiar toda a comu-
nidade escolar, não somente um aluno, uma turma ou uma esco-
la”, afirmou. Simone explica que o programa terá início com oito 
unidades escolares, de modo que sejam feitos os ajustes neces-
sários, e depois será ampliado em todo o Estado. Destacou ainda 
que, desde a primeira reunião para tratar do tema, a equipe da 
Secretaria da Educação ficou muito motivada, pois se constatou 
a possibilidade de ter como produto final uma cooperativa dentro 
da escola. “Fiquei muito feliz quando foi dito aqui, que a intenção é 
atingir todas as escolas”, disse. 

COMO SERÁ O PROGRAMA
Formação de professores: início em abril de 2021
Alcance inicial: Alunos de 7º, 8º e 9º anos, de oito escolas 
estaduais – quatro em Goiânia e quatro em Aparecida de Goiânia
Adesão: Voluntária por parte das escolas
Implementação: Está prevista para ser realizada em três etapas
1ª Etapa: Entrega dos cadernos metodológicos, do professor e do aluno.
2ª Etapa: Formação do professor, intercalando a teoria com a prática em 
sala de aula. O tema cooperativismo será inserido no ensino de forma 
transversal e o tema cooperação permeia todas as disciplinas.
3ª Etapa: Após as escolas alcançarem uma maior maturidade sobre 
o assunto, poderão idealizar e criar cooperativas mirins, com base nas 
necessidades da comunidade escolar e da região.

No lançamento do Cooperativismo na Escola, Presidente do Sistema 
OCB/GO, Luis Alberto Pereira cumprimenta o governador Ronaldo Caiado

César Moura, Adonídio Júnior e Simone Lemes 
prestigiaram o evento que formalizou o convênio
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OCB/GO lança CoopContábil,
serviço especializado de contabilidade
Desde o ano passado as cooperativas goianas passaram a contar com 
uma solução de contabilidade mais eficiente e segura, dentro das 
demandas específicas do modelo de negócios cooperativista. A OCB/
GO lançou o CoopContábil, um programa de serviço compartilhado, 
com atendimento especializado para auxiliar as pequenas empresas 
cooperativas em suas necessidades de rotina, em especial nesse 
momento de crise, quando se busca redução de custos. Os benefícios 
do CoopContábil são inúmeros para a cooperativa contratante. Além 
do auxílio especializado na contabilidade, o valor de investimento 
no contrato é comparativamente menor que a média cobrada pelo 
mercado, gerando economia real. O programa CoopContábil é aberto 
às cooperativas já filiadas à OCB/GO ou àquelas que decidam se filiar 
para aproveitar o serviço. 

MAIO

Aprimoora
É um programa de 

monitoramento 
e avaliação da 

qualidade da gestão 
e do operacional das 

cooperativas goianas. 
O objetivo do Sistema é 
realizar um diagnóstico, 

sugerir pontos de 
melhoria na gestão 
das cooperativas e 

orientá-las na adoção 
de medidas de correção 

e ajuste.

Sistema OCB/GO 
lança o projeto Aprimoora
As cooperativas goianas ganharam uma ferramenta fundamental de 
monitoramento e avaliação da qualidade de sua gestão, é o projeto 
Aprimoora, desenvolvido pelo Sistema OCB/GO. A ideia é auxiliar os 
gestores das cooperativas de maneira bastante prática, orientando 
e revelando correções e ajustes. O trabalho consiste em entrevistas 
com os gestores para entender o plano de trabalho da cooperativa. 
Mas também é realizado um verdadeiro raio-x da parte organizacional 
e de gestão da cooperativa, com análise dos números contábeis, 
econômicos e financeiros. O passo seguinte é a apresentação de 
modificações necessárias. Após um relatório, há ainda visitas semestrais 
periódicas e reavaliação. As cooperativas que também têm interesse 
em participar do Aprimoora podem entrar em contato com a OCB/GO, 
por meio da Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas, o e-mail é: 
cooperativismo@ocbgo.coop.br.

JULHO

GarantiGoiás e 
Governo de Goiás 
fecham parceria 
para liberar acesso a 
crédito
O Governo de Goiás, por 
meio da GoiásFomento, e 
a Associação de Garantia 
de Crédito de Goiás 
(GarantiGoiás) assinaram, 
em agosto, um termo de 
parceria para prestação 
de garantia aos clientes 
da instituição financeira, 
em modelo semelhante ao 
Fundo de Aval das Micro e 
Pequenas Empresas (Fampe), 
do Sebrae. O presidente 
do Sistema OCB/GO, Luís 
Alberto Pereira participou 
da por videoconferência, 
representando o Fórum 
Empresarial de Goiás.

AGOSTO
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Equipe do Sistema OCB/GO produz 
levantamento sobre o ramo crédito
As coop de crédito têm ocupado lugar de 
destaque em Goiás. Nos últimos cinco anos, 
registraram crescimento de 160% dos seus ativos 
totais enquanto no âmbito nacional o crescimento 
do setor foi de 77%. Também registraram 
crescimento de 113,86% nas movimentações 
financeiras.  Estes são alguns dos principais 
resultados de inédito levantamento econômico 
realizado pelo Sistema OCB/GO sobre o setor no 
Estado e apresentado em outubro.

OUTUBRO

Programa Coopera Goiás 
é lançado na OCB/GO
Antes de terminar o ano, os goianos ganharam 
um presente com a marca do cooperativismo. 
Sistema OCB/GO e governo do Estado lançaram 
juntos o Projeto Coopera Goiás, que vai ajudar 
na retomada da economia estadual, por meio do 
incentivo à criação de novas cooperativas, à geração 
de emprego e renda. O termo de compromisso 
foi assinado em cerimônia feita noInovacoop 
Goiás, junto com o governador Ronaldo Caiado, a 
primeira-dama, Gracinha Caiado, e o secretário da 
Retomada, César Moura. Essa grande parceria é fruto 
de muito trabalho e empenho de vários colegas, 
capitaneados e dirigidos pelo presidente Luís Alberto. 
Vamos mostrar a todos, agora, a real força do 
cooperativismo.

Dezembro
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Intercooperação para 
alavancar a economia e o social

Ao longo de 2020, o Sistema OCB/GO realizou diversas ações para estimular e 
fortalecer a intercooperação entre as cooperativas goianas. Dentro do programa 
Aprimoora, após a realização do diagnóstico da cooperativas, muitas das solu-
ções propostas envolvem parcerias. Foi o caso da Bordana, que buscou a consul-
toria do Aprimoora e conseguiu fechar um acordo de extrema relevância com o 
Sicoob Juriscredcelg. 

A assinatura da parceria de intercooperação foi feita em janeiro de 2021, mas toda 
a aproximação, conversas e mediações foram desenvolvidas no ano anterior, com o 
apoio do Sistema. Com o projeto, a cooperativa de bordadeiras passou a receber o 
apoio financeiro de R$ 10 mil mensais e, com isso, conseguiu melhorar o rendimento 
de 21 cooperados, com o pagamento antecipado das vendas. Além disso, foi possível 
reinvestir na própria comunidade, com a contratação de colaboradores. 

Outra intercooperação celebrada a partir do Aprimoora foi entre a Comvapi e 
a Sicredi Cerrado. A partir de um convênio firmado entre as duas cooperativas, a 
Comvapi teve acesso a recursos financeiros para aquisição de insumos à pecuária 
leiteira em períodos de estiagem. 

Rodada de Negócios
Dentro do projeto Coopera Goiás, a Rodada de Negócios incentiva a intercoope-

ração como forma de alavancar os negócios das cooperativas goianas. Em 2020, 
iniciativa do Sistema OCB/GO reuniu sociedades cooperativas de diversos ramos 
e áreas de atuação para promover networking e troca de informações que resul-
tassem em negócios e benefícios para quem participa das reuniões. Em função da 
pandemia, todas as rodadas realizadas até agora foram de forma virtual. 

Dia C Goiás 2020
No ano da pandemia, o Dia de Cooperar Goiás cresceu. Ao todo, 72 ações de res-

ponsabilidade socioambiental foram registradas por 38 cooperativas goianas, em 28 
cidades distintas. Juntas, as coops beneficiaram diretamente mais de 47 mil pessoas 
(número que ultrapassa os 61 mil, de forma indireta). É um contingente 18% maior que 
o de 2019. Do total de cooperativas participantes, 23 registraram ações exclusivas, 
em grande parte, direcionadas ao combate à fome e à prevenção contra a pande-
mia. Quinze coops participaram como parceiras do projeto encabeçado pelo Sistema 
OCB/GO - Combatendo o vírus, cuidando das pessoas. A iniciativa mobilizou mais de 
22,5 toneladas de doações, que resultaram em 1.500 cestas SomosCoop, compostas 
por alimentos e produtos de higiene e proteção. As cestas beneficiaram trabalhado-
res de cooperativas de reciclagem da Grande Goiânia e entidades filantrópicas de 14 
cidades do interior, onde as cooperativas parceiras atuam.

Rodada de
Negócios
A OCB/GO 
promoveu em 
2020 uma série de 
encontros entre 
cooperativas 
goianas para que 
pudessem oferecer 
produtos,  serviços e 
realizar parcerias

Aprimoora
O projeto analisa 
de maneira 
profunda a gestão 
da cooperativa e 
aponta soluções 
para os entraves 
encontrados

intercooperação

6
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Mais açõesINTERCOOPERAÇÃO
6

Dia C: OCB/GO convoca cooperativas  
para pensar em ações para minimizar  
efeitos negativos do coronavírus 
O Sistema OCB criou uma página para espalhar 
ações que estavam sendo feitas por todo o país. 
Como ação de prevenção, comunicamos a todas 
as nossas cooperativas para que suspendessem 
temporariamente as ações de divulgação e 
de lançamento que ocorrem todos os anos. E 
fizemos um convite à reflexão: o Dia C carrega o 
lema de que “atitudes simples movem o mundo”. 
E é disso que estávamos precisando naquele 
momento, mais do que nunca. Ainda em abril o 
Sistema OCB/Go lançou o livro com os resultados 
da campanha no ano de 2019.

ABRIL

Confira o caderno 
especial publicado 
pelo Sistema OCB/
GO no jornal O 
Popular, no dia 
Internacional do 
Cooperativismo, em 
2020. A publicação 
reúne as ações 
realizadas pelas 
cooperativas e pelo 
Sistema para a 
campanha do Dia C 
Goiás.

Dia C - Sistema realiza a entrega 
de 22 toneladas de alimentos
O Sistema OCB/GO realizou no dia 23 de maio 
a entrega de 22,5 toneladas de produtos, entre 
alimentos, itens de limpeza e de higiene pessoal, 
para cooperativas de reciclagem e entidades 
filantrópicas. A ação fez parte da primeira 
etapa da campanha do Dia C Goiás 2020 (Dia 
de Cooperar) e incluiu 15 cooperativas em 
intercooperação com o Sistema. O volume foi 
distribuído em 1,5 mil kits que beneficiaram 
trabalhadores de 14 municípios da Grande 
Goiânia e do interior do Estado.

MAIO
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Aprimoora é apresentado às cooperativas
As cooperativas goianas ganharam uma ferramenta fundamental de 
monitoramento e avaliação da qualidade de sua gestão, é o projeto 
Aprimoora, desenvolvido pelo Sistema OCB/GO. A ideia é auxiliar os gestores 
das cooperativas de maneira bastante prática, orientando e revelando 
correções e ajustes. É realizado um verdadeiro raio-x da parte organizacional 
e de gestão da cooperativa, com análise dos números contábeis, econômicos 
e financeiros. O passo seguinte é a apresentação de modificações necessárias. 
Após um relatório, há ainda visitas semestrais periódicas e reavaliação. Nas 
reuniões com as cooperativas, em muitos casos já surgem demandas que 
podem ser resolvidas em curto prazo. Já em outras situações, a solução 
parece mais próxima do que se imagina e mesmo a intercooperação 
pode ser acionada. De acordo Daniel Cavalier, coordenador da Gerência 
de Desenvolvimento de Cooperativas da OCB/GO, as cooperativas, neste 
momento, são visitadas virtualmente, por teleconferência pré-agendada. 

Na celebração do Dia C 
2020, o Sistema OCB/
GO divulgou um vídeo 
mostrando bastidores 
da campanha 
“Combatendo o vírus, 
cuidando das pessoas”

Cooperativa recebe 
atendimento de equipe 
do Sistema OCB/GO 
por meio do Aprimoora
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NÚMEROS

Cooperativismo
238 
coops
registradas

261.546
 cooperados

11.892 R$ 10,2 bi
em receitas

Monitoramento e Desenvolvimento
124
atendimentos 
feitos em 
programas de 
monitoramento

45 
coops 
atendidas
no Eixo
Identidade

40
coops
atendidas 
no Eixo  
Desempenho

39 
coops
atendidas 
no Eixo 
Governança 
e Gestão

empregos
diretos



Formação Profissional
381
ações 
realizadas

142
 coops 
atendidas

3.170
horas de 
atividades

16.847
pessoas 
beneficiadas

Dia C Goiás
47.159 
pessoas 
beneficiadas  

38 
cooperativas 
participantes

1.482
voluntários 
em ação 

28
cidades goianas 
alcançadas 
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CURSOS E EVENTOS
Programa de Desenvolvimento
de Líderes Cooperativistas 2020
O programa iniciou com uma palestra e seguindo com a realização 
de 05 encontros, todos online. As disciplinas foram selecionadas 
entre aquelas que tinham conexão com o momento em que o 
programa ocorreu, em plena pandemia do da covid-19, tendo a 
carga horária e os módulos adaptados para o formato on line. O 
programa atendeu 34 participantes entre dirigentes, diretores e 
gestores das cooperativas goianas.

Curso Lei Geral de Proteção de dados
Pessoais com Segurança da Informação - LGPD
Curso realizado 100% em EAD, em parceria com a empresa JML, 
qualificou 50 participantes das áreas jurídicas e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação das Cooperativas sobre a nova lei de 
tratamento de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD. Na atual conjuntura esse tema é de extrema importância para 
as cooperativas, por ser uma obrigatoriedade a sua implementação
 

Parceria com o SENAI – Cursos EAD
O SESCOOP/GO fez uma parceria com o SENAI/GO, através de 
seu Núcleo Integrado de Educação a Distância SESI/SENAI (NIEaD) 
disponibilizando para empregados e cooperados das cooperativas 
goianas 35 cursos desenvolvidos voltados para diversos temas, 
totalmente on line, indo de encontro com as diversas necessidades 
de nossas cooperativas, principalmente no momento de pandemia 
e na impossibilidade de realizar eventos presenciais. A previsão de 
abertura das turmas acontecerá no início de 2021.

Programa de Jovens Cooperativistas 
Programa foi realizado com o objetivo de ampliar competências em 
gestão de pessoas e liderança na construção de trajetórias de sucesso 
dentro das cooperativas, buscando ampliar, disseminar e proporcionar 
novas perspectivas do cooperativismo sob a ótica do jovem. Seu 
público contou com jovens cooperados e empregados entre 18 e 
35 anos. O programa teve 32 horas, abordando temas pertinentes 
para a formação dos jovens da atualidade com foco na atuação no 
cooperativismo, contando com a participação de 18 jovens.

Programa de Mulheres Cooperativistas  
O Programa foi realizado com o objetivo de ampliar competências 
em gestão de pessoas e liderança na construção de trajetórias de 
sucesso dentro das cooperativas, buscando ampliar, disseminar e 
proporcionar novas perspectivas do cooperativismo e tornando-as 
aptas a participar ativamente, agregando o potencial feminino às 
estratégias das cooperativas. Seu público contou com cooperadas, 
colaboradoras das cooperativas maiores de 18 anos e participantes 
do Sistema OCB/GO.  O evento teve 32 horas de formação e contou 
com a participação de 24 mulheres.

MBA em Gestão de Pessoas e Lideranças
Ano passado foi realizado, de modo on-line, o MBA em Gestão de 
Pessoas e Lideranças. O MBA foi lançado com o objetivo de ampliar 
competências em gestão de pessoas e liderança na construção de 
trajetórias de sucesso dentro das cooperativas. Seu público contou 
com Dirigentes, empregados de cooperativas e empregados do 
Sistema OCB/GO. O MBA contou com 82 participantes de diversas 
cooperativas goianas com atuação direta ou indireta na gestão de 
pessoas. 

Programa de Formação de Dirigentes e 
Gerentes de Cooperativas – FORMACOOP 2020
O Formacoop é um sucesso entre as cooperativas, a cada ano 
aumenta a sua demanda, e 2020 não foi diferente, realizado 
com o objetivo de aprimorar o processo de gestão das 
cooperativas goianas através da análise, autoanálise e mudança 
comportamental. Seu público contou com 74 participantes entre 
dirigentes, Conselheiros Administrativos e Fiscais, Gerentes, 
Encarregados de Setor, potenciais líderes das Cooperativas e 
colaboradores do Sistema OCB/GO.

Programa de Desenvolvimento 
de Analistas e Agentes de Desenvolvimento Humano 
Voltado para os profissionais do SESCOOP/GO e Agentes de 
Desenvolvimento Humano das Cooperativas teve como objetivo 
promover o aperfeiçoamento profissional dos participantes e 
reforçar o elo entre o SESCOOP/GO e as cooperativas para atuar 
de forma integrada e sustentável nas propostas de soluções 
apresentadas, contribuindo diretamente para o aprimoramento 
do processo de gestão das cooperativas. Foram formados 43 
participantes entre agentes de desenvolvimento humano e equipe 
da formação profissional.
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Curso de Medotologia e 
Instrumentos de Autoavaliação do PDGC 
Esse curso foi direcionado para dirigentes e empregados 
das cooperativas registradas e regulares no Sistema OCB/
SESCOOP-GO, atendendo 36 participantes.  Apresentar 
aos participantes a metodologia do PDGC - Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, abordou os 
processos gerenciais dos instrumentos de autoavaliação 
de Governança e Gestão do nível de maturidade Primeiros 
Passos para a Excelência. Visando facilitar a aplicação da 
ferramenta na cooperativa para um diagnóstico preciso sobre 
as oportunidades de melhoria e contribuindo para a melhoria 
contínua de seus processos.

Workshop - Plano de Melhoria 
da Governança e Gestão – PDGC 
Voltado para dirigentes e empregados das cooperativas 
registradas e regulares no Sistema OCB/GO e que tenham aplicado 
o PDGC na cooperativa no ciclo 2020, com objetivo de dar 
continuidade na aplicação da metodologia do PDGC – Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas através da 
construção do plano de melhorias, com base no diagnóstico 
apresentado pelo programa no ciclo 2020. O workshop foi realizado 
em duas turmas, atendendo 39 participantes.

Programa de Formação de Conselheiros
 de Cooperativas de Crédito 
Esse programa é voltado para membros efetivos ou 
suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal 
e Cooperados de cooperativas de crédito que pretendem 
exercer a função, além de oferecer aperfeiçoamento 
profissional para os Conselheiros Fiscais e Administrativos 
das Cooperativas de Crédito do Estado de Goiás. O programa 
atendeu 19 participantes.

Curso Media Trainning 
O SESCOOP/GO ofereceu aos colaboradores designados como 
porta-vozes para se relacionarem de forma correta com a 
imprensa em eventos ou em encontros de relacionamento 
institucional o curso media trainning, ministrado pelo 
comunicador Luís Augusto o curso apresentou técnicas 
apresentação e postura.

Curso NR 05 - Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes
O curso foi realizado totalmente on line e voltado para 
empregados das cooperativas goianas o curso NR – 05 com 
objetivo de capacitar os participantes que compõem a CIPA a 
identificar e minimizar os riscos e tornar o ambiente de trabalho 
mais seguro. Devido a pandemia o curso foi adaptado para o 
formato on line e atendeu 12 participantes.

Curso Preparatório 
para Certificação de Especialista 
em Investimento – CEA 
Também pensando em atender as necessidades das 
cooperativas, o SESCOOP/GO realizou totalmente no 
formato on line o curso Preparatório para Certificação de 
Especialista em Investimento – CEA, com intuito de preparar 
os profissionais que atuam nas áreas de investimentos nas 
cooperativas para posterior certificação. O curso contou com a 
participação efetiva de 34 participantes.

Curso de Governança para 
Cooperativas: Melhores Práticas 
O Curso de Governança para Cooperativas: Melhores 
Práticas tem como público alvo dirigentes e gestores, 
com objetivo de discutir os papeis da Gestão no Sistema 
de Governança da Cooperativa destacando suas 
responsabilidades e separação de papeis e relacionamento 
com o Conselho de Administração, gestão, órgãos de 
fiscalização e controle e demais agentes do Sistema de 
Governança. O curso foi realizado com o renomado IBGC e 
atendeu 40 participantes.

Curso Preparatório 
para a Certificação CPA 10
O SESCOOP/GO viabilizou para os empregados 
cooperativas goianas duas turmas do curso CPA-
10, tendo como objetivo capacitar os profissionais 
que desempenham atividades de comercialização e 
distribuição de produtos de investimento e financeiro 
para posterior certificação. O curso contou com a 
participação de 62 pessoas.
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GOIÁSCOOP LIVE
Em 2020, o Sistema OCB/GO realizou 22 lives abrangendo temas como 
governança, planejamento estratégico, comportamental e liderança. 
Com essa iniciativa, foram atendidos mais de 1.880 participantes, entre 
dirigentes, conselheiros e cooperados.

Márcio Fernandes - O papel da 
liderança na gestão da crise
O Sistema OCB/GO realizou uma palestra on-line 
com o consultor Márcio Fernandes. Ele falou da 
importância dos cooperativistas aproveitarem o 
momento para criar estratégias de adaptação ao 
cenário que já começa a surgir com a pandemia, 
o que chamou de o “novo normal”. Ele já foi 
considerado duas vezes o líder mais admirado do 
Brasil pela revista Você S/A e nomeado Executivo 
de Valor, pelo Jornal Valor Econômico.

CANAL GoiásCoop Live
Todas as lives realizadas em 2020 estão disponíveis no canal 
GoiásCoop Live, no Youtube. Basta acessar o QR Code.

A próxima Revolução 
dos serviços financeiros: PIX, 
Open Banking e Oportunidades
A nova revolução é dos serviços financeiros e já 
está em andamento, com os novos arranjos de 
pagamentos, os pagamentos instantâneos (PIX) e 
o Open Banking.  O tema foi apresentado durante 
webinário promovido pelo Sistema OCB/GO 
com o consultor de negócios para transformação 
financeira da Matera, Fabiano Amaro.

Entendendo a LGPD - 1° Encontro 
de TI das COOPERATIVAS GOIANAS 
Os especialistas Wellington Pereira Rosa e Viviane 
de Araújo Porto, da empresa Safetech Consultoria 
Gestão e Tecnologia foram os convidados de 
uma live para falar sobre a Lei Geral de Proteção 
de Dados. O objetivo da Live é conhecer e 
discutir sobre a LGPD e munir as cooperativas 
de informações sobre as novas exigências 
decorrentes dela.

ECONOMIA PÓS-PANDEMIA -
ARTHUR IGREJA
Arthur Igreja, autor do livro sobre inovação ”Conveniência 
é o nome do Negócio”, foi o convidado para falar da 
economia em um cenário de pós-pandemia. Ele é 
palestrante em mais de 150 eventos por ano como o 
TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e em outros 
países da América do Sul. Participaram ainda como 
debatedores o jornalista Wanderley de Faria e a gerente 
técnica e econômica do Sistema OCB, Clara Maffia. 

EMPODERAMENTO DA MULHER COOP
O GoiásCoop Live recebeu a palestrante Patrícia 
Santos para falar sobre o “Empoderamento das 
mulheres no cooperativismo”. O bate-papo teve 
como moderadora a cooperativista e prefeita de 
Bela Vista de Goiás, Nárcia Kelly. Participaram 
também Celma Grace de Oliveira, presidente da 
Bordana e Zenaide Furquim Guimarães, conselheira 
do Sicoob Credi-Rural e também cooperada da 
Comigo.

Inovação no Cooperativismo
Paula Abbas é consultora em design estratégico, 
como foco em insights de consumo, estudos 
de futuro e estratégias para inovação. Ela foi a 
convidada de uma live realizada no canal Goiás 
Coop Live sobre o tema inovação. A consultora 
atende marcas como Grupo Boticário, Arauco do 
Brasil, Grupo Marista, Positivo Tecnologia, Berneck, 
Sebrae, FIESC, Volvo, entre outros. Participou 
também Leandro Pimentel, coordenador de 
processos da Comigo. 
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O novo papel da Gestão 
de Pessoas e Equipes 
para o líder 4.0
A Palestrante Cyndia Bressan e os debatedores Mauri 
Pimentel, diretor de relacionamento com o cooperado 
do Sicoob Lojicred e Letícia Rosa, executiva de 
pessoas na consultoria Thutor, falaram sobre o novo 
papel da gestão de pessoas para o líder 4.0.

Escutatória e Padrões de 
Linguagens Cooperativos
O GoiásCoop Live também recebeu o palestrante 
Thomas Brieu, diretor da Do It Brasil para falar 
sobre o tema “Escutatória e Padrões de Linguagens 
Cooperativas”. Participou também, como debatedor, 
o diretor de operações da Thutor, André Lopes. A 
moderação foi feita pelo analista de cooperativismo 
do Sistema OCB/GO, Emanuell Lopes. 

Mento Sã: dominando 
o  estresse e evitando o Burnout
Você consegue lidar bem com seu estresse ou tem 
deixado ele se manifestar sem controle, causando 
esgotamento profissional? Este processo é 
conhecido como Síndrome de Burnout foi tema de 
uma live com a palestrante Carla Limongi. 

Jovens lideranças cooperativistas: 
desafios e perspectivas
Jovens lideranças cooperativistas: desafios e 
perspectivas, esse foi o tema debatidos pelas 
convidadas Carolina Utimura, relações públicas da 
Eureca, do Grupo Anga e Stephanie Crispino, CEO da 
Tribo, empresa para pessoas apaixonadas por construir 
culturas humanizadas e de alto resultado. 

Inteligência Emocional 
em tempos de Crise
InteligÊncia emocional também foi tratada no 
GoiásCoop Live, em 2020. A conversa foi com o 
professor de Estratégia e Liderança Dobson Borges, 
que possui mais de 20 anos de experiência como 
estrategista. Ainda participaram Elaine Campos, 
master Coaching SLAC e Denise Rodrigues, que 
atua na área de Gestão de Pessoas.

Ago Virtual 
Regras e Boas práticas
O Sistema OCB/GO realizou tabém uma live 
para falar de um tema muito esperado pelo meio 
cooperativista, a realização de assembleias digitais. 
Para isso contou com a presença on-line dos 
Advogados da Assessoria Jurídica da OCB Nacional, 
Milena Gil e Daniel Campos.

O Cooperativismo 
durante e Pós-Crise
Palestra com Márcio Lopes de Freitas, presidente 
da OCB. Como a participação do dr. prof. José 
Luiz Tejon e da jornalista Lúcia Monteiro como 
debatedores e Luís Alberto Pereira, presidente do 
Sistema OCB/SESCOOP-GO como mediador. 

Esclarecimentos da MP do AGRO.
Presidente do Sistema Faeg e deputado federal, 
José Mario fala sobre os sitema de financiamento 
agropecuário brasileiro e a MP do Agro.

Impactos da crise e 
as possíveis saídas
O Sistema OCB/SESCOOP-GO mais uma vez 
traz um assunto de interesse cooperativista. Com 
a presença de Samuel Pessoa, teremos uma 
agradável aula sobre os impactos na economia 
e como podemos nos defender para que esses 
impactos sejam menores. 
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SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS 
COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DE GOIÁS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  
DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIÁS

OCB/GO
Edifício Goiás Cooperativo - 2º e 3º andares - Av. Deputado Jamel Cecílio nº 3527,  Qd C 9, lote 10, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-100 

Telefone: (62) 3240-2600 - ocbgo@ocbgo.coop.br

 SESCOOP/GO
Av. H, com Rua 14, nº 550, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-070  - Telefone: (62) 3240-8900 - sescoopgo@sescoopgo.coop.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRESIDENTE:
Luís Alberto Pereira (Sicoob Engecred)

Vice-Presidente:
Astrogildo Gonçalves Peixoto (Coapil)

Membros efetivos:
Dourivan Cruvinel de Souza (Comigo)

Clidenor Gomes Filho (Sicoob Uni)
Celso Ronaldo Raguzzoni Figueira (Central Sicredi Brasil Central)

Pedro Barbosa de Oliveira (Centroleite)
Clayton Silva Pires (Sicoob Crediadag)

Valdenor Cabral dos Santos (Coopmego)

CONSELHO FISCAL

Membros efetivos:
Clóvis Ribeiro Dias (Sicoob Credi Comigo)

Zeir Ascari (Sicredi Cerrado GO)
Lister Borges Cruvinel (Sicoob Centro-Sul)

Membros suplentes:
José Atair Neto (Cooperabs)
João Gonçalves Vilela (Cagel)

Douglas Augusto Ribeiro (Cootreg)

CONSELHO CONSULTIVO
Antônio Carlos Borges (Agrovale)

Antonio Chavaglia (Comigo)
Haroldo Max de Sousa (Coapro)

Joaquim Guilherme de Souza (Complem)

COORDENADORES DOS NÚCLEOS REGIONAIS

Região Sul: João Batista (Uniodonto Sul Goiano)
Região Sudoeste: Marcelo Ferreira (Sicoob Empresarial)

Região Noroeste: Pedro Barbosa (Cooperagro/Centroleite)
Região Nordeste e Entorno: Pedro Caldas (Sicredi Planalto Central/ Arbo)

Região Norte: José Renato (Coopermel)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRESIDENTE  
Luís Alberto Pereira (Sicoob Engecred)

Superintendente:
Jubrair Júnior (SESCOOP/GO)

Membros efetivos:
João Damasceno Porto (Unimed Goiânia)

João Batista P. Machado (Uniodonto Sul Goiano)
Warlen Ferreira de Freitas (Comigo)

Lara Karolina da S. Vieira (Sicoob Goiás Central)

Membros suplentes:
José Leandro Resende (Sicoob Engecred)

Jocimar Fachini (Coperpamplona)
Gêane Nazaré Ferreira (SESCOOP Nacional)

CONSELHO FISCAL 

Membros efetivos:
Maurício Ribeiro de Paiva (Sicoob Lojicred)

José Lourenço de C. Filho (Coapil)
Andreia Elainy de S. Lima (Sicoob Credi-SGPA)

Membros suplentes:
Marcos Carneiro M. Arruda (Sicoob Credseguro)

Walter Cherubim Bueno (Federação Goiana)
Jean Carlos Xavier da Silva (Sicoob Goiás Central)







     

BALANÇO PATRIMONIAL

NOMENCLATURA 2020 2019
     
ATIVO    20.003.943,82  18.865.025,69
 CIRCULANTE  3.287.245,96  1.800.566,62
  DISPONIBILIDADES  3.061.753,80  1.615.77 4,24
   Caixa  2.352,97  5.776,40
   Bancos Conta Corrente  226.957,46  163.761 ,77
   Aplicações Financeiras  2.832.443,37  1.446.236,07

  VALORES A RECEBER  193.905,64  152.004,54
   De Cooperativas Filiadas  183.834.02  104.674.87
   De Terceiros  4.812,69  14.374,53
   Adiantamento de Férias  5.258,93  32.955,14

  ESTOQUES  24.096,40  24.844,04
   Material de Escritório  14.291,12  15.324,79
   Material de Limpeza  9.805,28  9.519,25

  DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE  7.490,12  7.943,80
   Despesas a Apropriar  7.490,12  7.943,80

  ATIVO NÃO CIRCULANTE  16.716.697,86  17.064.459,07
   REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  24.759,50  24.759,50
   VALORES A RECEBER  -  -
    Filiadas  370.273,87  357.077,95
    ( - ) Prov. p/ Cred. Liquid. Duv.  (370.273,87)  (357.077,95)

  VALORES A RECUPERAR  24.759,50  24.759,50
   Deposito Recursal  24.759,50  24.759,50

  INVESTIMENTOS  757.460,20  707.617,17
  
  IMOBILIZADO  15.934.478,16  16.332.082,40
   Imobilizado Líquido  15.934.478,16  16.332.082,40
   Custo Corrigido  18.231.446,87  17.828.521,90
   ( - ) Dep. Acumulada  (2.296.968,71)  (1.496.439,50)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM  31/12/2020A

CNPJ 01.269.612/0001-47 - AV. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 3.527, JARDIM GOIÁS - GOIÂNIA-GO



   

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020A

NOMENCLATURA 2020 2019
     

PASSIVO   20.003.943,82  18.865.025,69

 CIRCULANTE  254.538,29  277.207,55

  CREDORES POR FUNCIONAMENTO  254.538,29  277.207,55

   Fornecedores  50.248,16  57.071 ,96

   Obrigações Fiscais/Previdenciarias/Sociais  97.149,44  107.621 ,90

   Provisão por Encargos Trab/Soc  68.937,71  83.162,26

   Contr. Cooperativista a Repassar OCB  38.202,98  29.351,43

  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  110.094,92  128.795,90

   CREDORES POR FUNCIONAMENTO  25.205,92  38.353,90

    Contrib. Cooperativas a Repassar OCB  25.205,92  38.353,90

  RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  84.889,00  90.442,00

    Receita Rateio Manutenção  77.389,00  82.942,00

    Deposito Caução  7.500,00  7.500,00

 PATRIMÔNIO SOCIAL  19.639.310,61  18.459.022,24

  FUNDO SOCIAL  17.437.677,01  16.335.395,55

  

  AJUSTE AVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO  1.021.345,23  1.021 .345,23

 

  RESULTADOS DO EXERCÍCIO  1.180.288,37  1.102.281,46

  Superávit do Exercício  1.180.288,37  1.102.281,46
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  NOMENCLATURA 2020 2019
     
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  4.963.497,22  4.896.280,82
  Receitas Estatutárias  4.114.249,88  4.071 .019,72
  Serviços Assistenciais  3.540,00  26.400,20
  Outras Receitas Não Cooperativas  845.707,34  798.860,90

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  4.963.497,22  4.896.280,82

CUSTOS/DESPESAS/OPER.DIRET AS  (3.876.586,43)  (4.083.550,26)
  Manutenção das Atividades Estatutárias  (1.343.790,74)  (1.542.431 ,56)
  Pessoal e Encargos Trabalhistas  (1.718.925,53)  (1 .867.710,66)
  Depreciações  (813.870, 16)  (673.408,04)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  1.086.910,79  812.730,56

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS

OPERACIONAIS COMPLEMENTARES  93.377,58  289.550,90
  Créditos de Liquidação Duvidosa  (87.035,98)  (140.697,29)
  Reversão de Provisão p/ Dev. Duvidosos  73.840,06  253.018,36
  Outras Receitas -Venda de Imobilizado  -  -
  Outras Receitas - Ganho Investimentos  46.639,10  103.907,52
  Outras Despesas/Receitas - Baixa Bens  -  -
  Resultado Financeiro Líquido  59.934,40  73.322,31
  Receita Financeira  82.456,08  104.896,44
  ( - ) Despesa Financeira  (22.521 ,68)  (31.574,13)

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  1.180.288,37  1.102.281 ,46

RESULTADO lÍQUIDO DO EXERCÍCIO  1.180.288 37  1.102.281 46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-SUPERAVIT OU DÉFICIT
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM EM 31/12/2020B

CNPJ 01.269.612/0001-47 - AV. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 3.527, JARDIM GOIÁS - GOIÂNIA-GO



  

DESCRIÇÃO  RESERVAS AVALIAÇÃO SUPERÁVIT TOTAIS
     FUNDO SOCIAL  IMOBILIZADO E DÉFICIT
       DO EXERCÍCIO 

Saldo em 31/12/2015  9.892.802,79  1.183.345,23  1.627.433,29 12.703.581 ,31

Baixa Ajuste Venda Imóvel   (162.000,00)  (162.000,00)

Transferência Resultado  1.627.433,29   (1.627.433,29)

Resultado do Exercício    3.218.702,12 3.218. 702,12

Saldo em 31/1 2/2016  11 .520.236,08  1.021 .345,23  3.218. 702,12 15.760.283,43

Transferência Resultado  3.218. 702,12   (3.218. 702, 12)

Resultado do Exercício    309.535,29 309.535,29

Saldo em 31/12/2017  14.738.938,20  1.021.345,23  309.535,29 16.069.818,72

Transferência Resultado  309.535,29   (309.535,29)

Resultado do Exercício    1.286.922,06 1.286.922,06

Saldo em 31/12/2018  15.048.473,49  1.021.345,23  1.286.922,06 17.356.740,78

Transferência Resultado  1.286.922,06   (1.286.922,06)

Resultado do Exercício    1.102.281 ,46 1.102.281 ,46

Saldo em 31/12/2019  16.335.395,55  1.021.345,23  1.102.281 ,46 18.459.022,24

Transferência Resultado  1.102.281,46   (1.102.281 ,46)

Resultado do Exercício     1.180.288,37

Saldo em 31/12/2020  17.437.677,01  1.021 .345,23  1.180.288,37 19.639.310,61

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020C
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  - DOAR    
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020D

HISTORICO    EXERCÍCIO 2020 EXERCÍCIO 2019

1. ORIGENS DOS RECURSOS    1.994.158,53  1.775.689,50

 1.1. DAS OPERAÇÕES    1.994.158,53  1.775.689,50

  Resultado do Exerclcio    1.180.288,37  1.102.281,46

  Depreciações e Amortizações    813.870,16  673.408,04

2. APLICAÇÕES DE RECURSOS    (484.809,93)  (745.156,95)

 2.1. Acréscimo no Ativo Imobilizado    (402.924,97)  (406.128,97)

 2.2. Variação investimentos    (49.843,03)  (96.066,26)

 2.3. Baixa da depreciação de bens imobilizado    (13.340,95) (720,72)

 2.4. Redução do Exigivel a longo prazo    (18.700,98)  (242.241,00)

3. AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO   1.509.348,60  1.030.532,55

COMPONENTES   31 /12/2018  31 /12/2019

ATIVO CIRCULANTE   970.510,07  1.800.566,62  830.056,55
PASSIVO CIRCULANTE   477.683,55  277.207,55  (200.476,00)
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO   492.826,52  1.523.359,07  1.030.532,55

COMPONENTES   31 /12/2019  31 /12/2020
ATIVO CIRCULANTE   1.800.566,62  3.287.245,96  1.486.679,34
PASSIVO CIRCULANTE   277.207,55  254.538,29  (22.669,26)
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO   1.523.359,07  3.032. 707,67  1.509.348,60
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020E

(+)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                  1.180.288,371 
 (+)Despesas não desembolsáveis: 
  Depreciação   813.870,16
        813.870,16

 (=)GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA:     1.994.158,53 1 
    
(+)Acréscimos de fontes operacionais:

  Aumento de Repasses OCB   8.851 ,55
  Redução de Estoques    747,64
  Redução de Adiantamentos    37.258,05 
  Redução Despesa Antecipada   453,70 
        47.310 94

 (=)TOTAL DAS FONTES OPERACIONAIS:    2.041.469,47 1

 (.) Acréscimos de aplicações operacionais:      
  Redução de Fornecedores   6.823,80
  Redução de Salário/Encargos   24.697,01
  Aumento de valores a receber de filiiadas   79.159,15 
        110.679 96
  
(=) GERAÇÃO OPER. LIQ. DE CAIXA-Superaviit (Déficit)    1.930.789,51

(.) Acréscimos de aplicações não operacionais:   49.843,03
 Aquisições de investimentos   40.924,97
 Aquisições de imoblliizados    13.340,97
 Baixa de depreciação    18.700,98
 Redução do PELP    484.809 95

(=) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA    1.445.979,56 1

(+)SALDO INICIAL DE CAIXA    1.615.774,24

(=) SALDO FINAL DE CAIXA    3.O61.753,80
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6.1. AO GOVERNO

6.2. AO SISTEMA FINANCEIRO

6.3. AOS FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES

6.4. ÀS FILIADAS

6.5. AO PATRIMÔNIO SOCIAL

DESCRIÇÃO    31/12/2020 %

1. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

2. PAGAMENTOS
 2.1 . Compras de materiais e serviços

3. VALOR AGREGADO

4. AJUSTES AO VALOR ADICIONADO
 4.1. Depreciações
 4.2. Receitas Financeiras
 4.3. Perdas/Reversão de Créditos lncobráveis
 4.4. Baixa Líquida de Bens e Ganho de Investimentos

5. VALOR ADICIONADO LIQUIDO

6. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
 6.1. AO GOVERNO
  Tributos Recolhidos

 6.2. AO SISTEMA FINANCEIRO
  Despesas Bancárias

 6.3. AOS FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES
  Salários/Ordenados e Encargos Sociais/Benefícios

 6.4. ÀS FILIADAS
  Cursos e Formação Profissional

 6.5. AO PATRIMONIO SOCIAL
  6.5.1 . SUPERAVIT DO EXERCICIO

DISTRIBUIÇÃO 

DO VALOR 

AGREGADO

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020F

CNPJ 01.269.612/0001-47 - AV. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 3.527, JARDIM GOIÁS - GOIÂNIA-GO

100,00

-25,68%

74,32%

-14,06%
-16,40%

1,66%
-0,27%
0,94%

100%
2,32%

0,75%

57,47%

0,00%

39,46%

4.963.497,22

(1.274.535,04)
(1.274.535,04)

3.688.962,18

(697.970,90)
(813.870, 16)

82.456,08
(13.195,92)

46.639,10

2.990.991,28

2.990.991,28
69.255,70
69.255,70

22.521,68
22.521,68

1.718.925,53
1.718.925,53

-
-

1.180.288,37
1.180.288,37

2,32% 0,75%

57,47%

39,46%

0,00%



  INDEXADOR   2020 2019

Fator de Atualizaçao   1,231391 1,07318
IGPM/FGV 23,1391

INDICADORES PELA CONTABILIDADE   2020 2019
(Percentual após atualização pelo IGPM)  

EVOLUÇAO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE-%    (20,45)  (7,74)
EVOLUÇÃO PATRIMÓNIO SOCIAL-%    (13,60)  (0,90)
EVOLUÇAO RECEITA LIQUIDA - %    (20,81)  6,03
EVOLUÇAO CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - %   (22,91)  16,34
EVOLUÇAO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCfCIO - %   (13,04)  (20, 19)
EVOLUÇÃO PASSIVO REAL - %    (27,07)  (55,42)
EVOLUÇÃO ATIVO OPERACIONAL - %    (13,89)  (3,44)

INDICES DE SOLVÊNCIA
LIQU IDEZ IMEDIATA    12,03  5,83
LIQUIDEZ CORRENTE    12,91  6,50
LIQUIDEZ GERAL    9,08  4,50

INDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL
ENDIVIDAMENTO - %    1,823  2,152
SUPERAVIT LIQUIDO/RECEITA LIQUIDA - %    23,78  22,51
AGREGADO AO CAPITAL SOCIAL-%    6,01  5,97
GARANTIA CAPITAL TERCEIROS    54,86  46,47

INDICADORES  ECONÔMICOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020G

CNPJ 01.269.612/0001-47 - AV. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 3.527, JARDIM GOIÁS - GOIÂNIA-GO

10



11

A – CONTEXTO OPERACIONAL
O Sindicado e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás, sigla OCB-GO, entidade sindical patronal, de natureza privada, sem fins lucrativos, 

com sede em Goiânia – Goiás, exerce suas atividades tendo como abrangência todas as sociedades cooperativas deste estado bem como todos os ramos das ativi-
dades cooperativistas, sendo o órgão representativo das cooperativas goianas e de apoio técnico consultivo ao governo. 

No cumprimento de seus objetivos estatutários, compete-lhe representar e defender os interesses do sistema cooperativista goiano, perante as autoridades 
constituídas e a sociedade, bem como prestar serviços adequados ao pleno desenvolvimento das sociedades cooperativas e seus integrantes, além de exercer a 
representatividade sindical patronal das sociedades cooperativas goianas. 

B – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Estruturadas de acordo com as disposições da NBC-T - Norma Brasileira de Contabilidade – Técnica nº. 10.18, do Conselho Federal de Contabilidade; das Reso-

luções CFC nº. 1.121/2008, revogada pela NBC TG Estrutura Conceitual e 1.138/2008, alterada pela Res. 1329/11; Lei nº 11.941/2009; do Pronunciamento Técnico do 
Comitê de Pronunciamento Contábil – Orientação OCPC nº. 02 e por analogia dos conceitos contidos na Lei nº. 6.404 de 15/12/1976, com as alterações posteriores, 
observando ainda, disposições legais complementares e subsidiárias aplicáveis ao tipo societário representativo de classe, bem como a CLT - Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

C – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
Aplicados àqueles preconizados pela Resolução nº 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade, com as alterações 

posteriores, destacando-se os critérios a seguir enunciados:

C.01 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
Apresentadas o valor de resgate na data de encerramento do exercício, reconhecidas às receitas financeiras incorridas. 

C.02. – VALORES A RECEBER 
Representa os valores a receber inerentes a Contribuição Cooperativista e Contribuições de Manutenção devidas por cooperativas filiadas, apropriadas segundo 

os princípios contábeis da oportunidade e da competência dos exercícios; e adiantamentos a terceiros, cujos vencimentos ocorrerão no próximo exercício social. 

C.03 – ATIVO NÃO CIRCULANTE 

C.03.01 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Representa valores a receber de cooperativas filiadas inadimplentes, inerentes a contribuição de manutenção e contribuição cooperativista, cujas providências 

para as devidas cobranças foram implementadas por deliberação do Conselho Deliberativo. Neste período ocorreram reversões/recuperações de R$ 73.840.06 (Se-
tenta e três mil, oitocentos e quarenta reais, seis centavos). 

C.03.02 – PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
Constituída para suportar prováveis perdas na realização dos créditos destacados na nota C.03.01, sendo que os considerados incobráveis foram transferidos 

para o resultado do exercício.

C.03.03 – VALORES A RECUPERAR
Representa deposito recursal inerente ao recurso interposto em face do SINCOOMED – Sindicado Nacional das Cooperativas de Serviços Médicos, que ques-

tiona a representação sindical da OCB-GO, em relação às cooperativas de trabalho médico.

NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020G
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C.04 – INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E PATRIMÔNIO SOCIAL
Atendendo a princípios fundamentais de contabilidade, as contas do grupo Investimentos, Imobilizado e Patrimônio Social são apresentadas pelo custo da 

aquisição e de alocação de recursos, reavaliados a preços de mercado em 31/12/93 e, após, corrigidos monetariamente de forma a registrar em parte as perdas 
do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo a variação oficial verificadas nas UFIR´s - UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA, de 0,8287, vigente no encerramento 
do exercício, de 1995. Face proibição legal deixamos de reconhecer os efeitos inflacionários sobre as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 
2020, devendo seus efeitos serem considerados nas análises das informações condensadas. 

C.04.01 – AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 
No ano de 2010 foi realizada avaliação a valor de mercado dos terrenos, sendo ajustados na contabilidade nas respectivas contas do imobilizado em contra 

partida com a conta Ajuste de Avaliação do Imobilizado no Patrimônio Social, conforme pronunciamento técnico CPC 27 e Interpretação Técnica ICPC 10.

C.04.02 – DEPRECIAÇÕES
Os bens imobilizados em uso foram depreciados através do método linear, utilizando-se alíquotas admitidas pela Lei e Jurisprudência Administrativa da 

Secretaria da Receita Federal, fundamentadas na expectativa de vida útil dos bens, registrados em despesas do exercício nas seguintes porcentagens anuais:
Edificações   ....................................................................................................................................   4%
Móveis e Utensílios ........................................................................................................................ 10%
Veículos ........................................................................................................................................... 25%
Máquinas e Equipamentos ............................................................................................................ 10%
Telecomunicações .......................................................................................................................... 20%
Biblioteca ........................................................................................................................................ 10%
Equipamentos/Processamento de Dados ...................................................................................... 20%
Sistemas (Processamento de Dados) ............................................................................................ 25%

Consideradas as informações da Notas anteriores e do “caput”, surgem os seguintes saldos das contas do ativo imobilizado:

CONTA  CUSTO DEPRECIAÇÃO VALOR
  CORRIGIDO ACUMULADA RESIDUAL
   
Terrenos   R$ 1.140.000,00  R$ 0,00  R$ 1.140.000,00
Máquinas e Equipamentos   R$ 214.878,87  R$ 70.89309  R$ 143.985,38
Veículos   R$ 145.759,82  R$ 135.167,67  R$ 10.592,15
Móveis e Utensílios   R$ 745.081,65  R$ 196.210,66  R$ 548.870,99
Equip. de Informática   R$ 377.647J6  R$ 369.909,61  R$ 7.738,15
Linhas Telefônicas   R$ 13.069,58  R$ 0,00  R$ 13.069,58
Equip. de Telecomunicação   R$ 36.474.73  R$ 18.482,88  R$ 17.991,85
Instalações   R$ 56.585,84  R$ 14.399,04  R$ 42.186,80
Edificações e Construções   R$ 14.993.495,10  R$ 1.020.148,70  R$ 13.973.346,40
Biblioteca   R$ 1.750,40 R$ 0,00  R$ 1.750,40
TOTAL   R$ 17.724.743,75  R$ (1.825.212,05)  R$ 15.899.531,70

ATIVO INTANGÍVEL   

Softwares   R$ 506.703,12  R$ 471.756,66  R$ 34.946,46
TOTAL   R$ 18.231.446,87  R$ {2.296.968,71)  R$ 15.934.478,16

CNPJ 01.269.612/0001-47 - AV. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 3.527, JARDIM GOIÁS - GOIÂNIA-GO
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C.04.03 – RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS
A OCB-GO realizou o teste de recuperabilidade de seus ativos e não foram identificadas evidências que justificassem a provisão de perda para desvalorização 

(impairment), conforme os CPC 01(R1), CPC 04 e CPC 27, aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

C.05 – CREDORES POR FUNCIONAMENTO 
Representam obrigações junto a terceiros correspondente à: fornecedores de serviços e materiais; encargos sociais sobre a folha de salários; provisões de férias 

e encargos sociais; valores a repassar à OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras na proporção de 40%, percentual aplicado às Contribuições Cooperativistas.

C.06 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Refere-se aos valores a repassar à OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras na proporção de 40%, aplicado às Contribuições Cooperativistas, cujos ven-

cimentos ocorrerão depois do próximo exercício social. Bem como os valores inerentes a Contribuição de Manutenção do mês de janeiro de 2021 que por disposição 
da Lei nº. 11.941/2009, passou a fazer parte do passivo não circulante a partir daquele exercício. 

D – MUDANÇAS DE PRÁTICAS CONTÁBEIS
Em atenção a disposições legais e aos princípios fundamentais de contabilidade, ocorreram mudanças de práticas contábeis, cujos efeitos devem ser conside-

rados nas análises das demonstrações:

D.01 – ATIVOS E PASSIVOS NÃO CIRCULANTES 
Em face das disposições da Lei nº. 11.941/2009, os valores do realizável a longo prazo, investimentos e imobilizado, são apresentados compondo o ativo não 

circulante. O passivo exigível a longo prazo e os resultados exercícios futuros, integram o passivo não circulante.

D.02 - RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTURO  
 Em face da Lei nº. 11.941/2009, as receitas de contribuição de manutenção, neste exercício integram o passivo não circulante.  

E – ÍNDICES PARA ANÁLISE
Reconhecidos os efeitos inflacionários, segundo a variação de (23,1391)% verificada no IGPM-FGV – Índice Geral de Preços apurado pela Fundação Getúlio 

Vargas - surgem os seguintes indicadores para análise das demonstrações contábeis:

INDICADORES PELA CONTABILIDADE
(Percentual após atualização pelo IGPM) 2020   2019

EVOLUÇAO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE-%  {20,45)  {7,74)
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL-%  {13,60)  {0,90)
EVOLUÇAO DA RECEITA LIQUIDA-%  {20,81)  6,03
EVOLUÇAO DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS-%  {22,91)  16,34
EVOLUÇAO DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO-%  {13,04)  {20,19)
EVOLUÇÃO DO PASSIVO REAL-%  {27,07)  {55,42)
EVOLUÇÃO DO ATIVO OPERACIONAL- %  (13,89)  (3,44)
INDICES DE SOLVÊNCIA
LIQUIDEZ IMEDIATA  12,03  5,83
LIQUIDEZ CORRENTE  12,91  6,50
LIQUIDEZ GERAL  9,08  4,50
INDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL
ENDIVIDAMENTO - %  1,823  2,152
SUPERAVIT LIQUIDO/ RECEITA LIQUIDA -%  23,78  22,51
AGREGADO AO CAPITAL SOCIAL- %  6,01  5,97
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS  54,86  46,47
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G- EVENTOS SUBSEQUENTES
A Administração da OCB-GO avaliou, por ser um fato relevante, nos termos do Pronunciamento Técnico - CPC 24 - Evento Sub-

sequente, a necessidade de projeções e estimativas re lacionadas aos riscos do COVID-19 e conclui que até a data do encerramento 
e da divulgação dessas demonstrações contábeis não foram identificados efeitos materiais. 

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31/ 12/ 2020, cujo Balanço Patrimonial importa em R$ 
20.003.943,82 {Vinte milhões, três mil, novecentos e quarenta e três reais, e oitenta e dois centavos).

Goiânia- Goiás, 31 de dezembro de 2020.

Luis Alberto Pereira
Presidente

Sebastiana Rodrigues de Carvalho
Contadora – CRC 13694/O-4 GO

Astrogildo Gonçalves Peixoto
Vice-Presidente

ASSINADO 
ELETRÔNICAMENTE

ASSINADO 
ELETRÔNICAMENTE

ASSINADO 
ELETRÔNICAMENTE

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Sindicado e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás, sigla OCB-GO, entidade sindical 
patronal, de natureza privada, sem fins lucrativos, com sede em Goiânia - Goiás, atendendo todas as exigências esta-
tutárias, submete  seus demonstativos contábeis a uma empresa  de auditoria independente para verificar e dar  seu 
parecer sobre os documentos e números exposto no demonstrativo. Disponbilizamos abaixo o parecer completo em 
versão pdf para consulta. O documento pode ser baixado no link ou ainda ser lido diretamente no celular, notebook 
ou tablet. Para isso basta scanear o QR Coode.

https://bit.ly/3scAE2Z

ACESSE O PARECER 
VIA QR CODE:

ACESSE O PARECER EM PDF
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BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020A

ATIVO
     
     NOTAS 2020 2019
Circulante     
 Caixa e equivalentes de caixa 3            24.579.601,77             21.358.314,86 
 Créditos e valores a receber 4                              -                      76.518,14 
 Estoques  5                 380.144,60                  225.361,40 
 Despesas pagas antecipadamente 6                 144.974,02                  113.561,19 
     
Total do ativo circulante             25.104.720,39             21.773.755,59 
 Não circulante     
 Depósitos Judiciais 7                 498.759,56                        -   
 Imobilizado 8              6.690.132,19               6.423.929,39 
 Intangível  9                 145.744,41                  178.090,77 
     
Total do ativo não circulante               7.334.636,16               6.602.020,16   
Total do ativo        32.439.356,55             28.375.775,75 

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
        NOTAS 2020 2019
Circulante    
 
 Contas a pagar 10                   28.680,25                    93.094,90 
 Salários, encargos sociais e impostos a recolher 11                 273.398,58                  159.037,10 
 Provisões trabalhistas e previdenciárias 12                 186.673,69                  169.270,06 
 Outras Obrigações 13                       100,00                        900,00 
     
 Total do passivo circulante                  488.852,52                  422.302,06 
     
 Não circulante    
  Obrigações de Longo Prazo 14                 498.759,56                               -   
     
 Total do passivo não circulante                  498.759,56                               -   
     
 Patrimônio líquido   
 Patrimônio Social 16            27.575.473,69             25.305.925,75 
 Déficit/Superávit do Exercício 16              3.498.270,78               2.269.547,94 
 Ajuste de Avaliação Patrimonial 16                 378.000,00                  378.000,00 
 Total do patrimônio líquido             31.451.744,47             27.953.473,69 
      
 Total do passivo e patrimônio líquido             32.439.356,55             28.375.775,75 
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DRE - DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA EXERCÍCIOS 
      
     NOTAS 2020 2019
Receita operacional líquida 17            11.289.139,26             11.672.770,08  
 
Despesas operacionais     
 Pessoal, encargos e benefícios sociais 18  (3.727.089,07)  (3.773.276,91)
 Administrativas 19  (341.126,94)  (1.035.761,33)
 Institucionais 20  (712.710,58)  (2.612.693,83)
 Serviços de terceiros 21  (2.912.668,36)  (2.849.696,87)
 Tributárias 22  (4.078,88)  (2.800,96)
 Depreciação e amortização 8 e 9  (524.423,54)  (455.501,67)
 Provisão para Perdas Diversas 23  (19.240,00)  (427,14)
 Outras receitas e despesas 24  8.548,02   167.526,99 
     
       (8.232.789,35)  (10.562.631,72)
     
 Superávit antes do resultado financeiro   3.056.349,91   1.110.138,36 
     
     Resultado financeiro  
 Resultado financeiro líquido 25  441.920,87   1.159.409,58 
                      441.920,87               1.159.409,58 
 Superávit do exercício               3.498.270,78               2.269.547,94 
     

DMPL - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMÔNIO  SUPERÁVIT AJUSTES DE TOTAL 
 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL ACUMULADO AVALIAÇÃO   
    PATRIMONIAL   
      
Saldos em 31 de dezembro de 2018           25.305.925,75  378.000,00    25.683.925,75 
Superávit do exercício                             -             2.269.547,94 2.269.547,94 
Transferência do superávit para patrimônio social /   2.269.547,94                             -        (2.269.547,94)  
Outras Reservas              
   
Saldos em 31 de dezembro de 2019           27.575.473,69                378.000,00                           -  27.953.473,69 

Superávit do exercício                            -              3.498.270,78  3.498.270,78 
Transferência do superávit para patrimônio social /  3.498.270,78                             -    (3.498.270,78)                               
Outras Reservas       
  
Saldos em 31 de dezembro de 2020           31.073.744,47                378.000,00                           - 31.451.744,47 

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

BALANÇOS PATRIMONIAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2019  (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

B

C
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa   2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais    
Superávit do exercício               3.498.270,78               2.269.547,94 
     
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa
gerado pelas atividades operacionais     

Depreciação e amortização  524.423,54   455.501,67 
Resultado com alienações e baixas de ativos                      4.784,20                               -   
Superávit do exercício ajustado               4.027.478,52               2.725.049,61 
     
(Aumento) / redução nos ativos     

Créditos e valores a receber   76.518,14   (55.052,31)
Estoques    (154.783,20)  (33.760,92)
Despesas pagas antecipadamente   (31.412,83)  (56.203,44)
Depósito Judicial   (498.759,56)                              -   
Variação nos ativos operacionais   (608.437,45)  (145.016,67)
     
Aumento / (redução) nos passivos
    
Contas a pagar   (64.414,65)  54.657,34 
Salários, encargos sociais e impostos a recolher   114.361,48   52.453,01 
Provisões trabalhistas e previdenciárias   17.403,63   (90.166,17)
Obrigações de longo prazo   498.759,56                               -   
Outras obrigações   (800,00)  900,00 
Variação nos passivos operacionais   565.310,02   17.844,18 
     
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais   3.984.351,09   2.597.877,12 
     
Fluxo de caixa das atividades de investimento    
Aquisição de Imóveis   (304.014,23)                              -   
Aquisição de imobilizado    (435.050,00)  (68.778,00)
Aquisição de intangível   (23.999,95)  (126.263,90)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento   (763.064,18)  (195.041,90)
     
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício   3.221.286,91   2.402.835,22 
     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício              21.358.314,86             18.955.479,64 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício              24.579.601,77             21.358.314,86 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício   3.221.286,91   2.402.835,22 

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020D
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Receitas de contribuições              7.976.855,00               7.323.911,00  7.849.413,90 107%
Contribuições Sescoop              7.976.855,00               7.323.911,00  7.849.413,90 107%
Receitas patrimoniais              1.150.000,00                  440.000,00  443.346,11 101%
Juros e titulos de renda              1.150.000,00                  440.000,00  443.346,11 101%
Transferências correntes              3.608.000,00               3.368.000,00  3.439.725,36 102%
Transferências unidades estaduais              3.608.000,00               3.368.000,00  3.439.725,36 102%
Outras receitas correntes              6.442.135,00               2.081.889,00  13.332,22 1%
Receitas Diversas                   30.000,00                    12.100,00  13.332,22 110%
Saldo de exercicios anteriores              6.412.135,00               2.069.789,00  - 0%
       
Receitas correntes            19.176.990,00             13.213.800,00  11.745.817,59 89%
       
Total de Receitas            19.176.990,00             13.213.800,00  11.745.817,59 89%
       
Pessoal e encargos sociais              3.963.832,00               4.159.975,51  3.727.089,07 90%
Vencimentos e Remunerações              2.690.940,00               2.600.923,00  2.419.660,98 93%
Encargos Sociais Patronais                 879.972,00                  943.133,00  871.234,70 92%
Benefícios Sociais                 392.920,00                  557.972,00  383.893,31 69%
Benefícios Assistenciais                              -                       9.910,00  4.275,00 43%
Indenizações Trabalhistas                              -                      48.037,51  48.025,08 100%
       
Outras despesas correntes            12.820.815,00               7.732.124,49  3.972.010,00 51%
Despesas com Dirigentes e Conselheiros                   73.500,00                    77.400,00  54.900,00 71%
Ocupação e Serviços públicos                 144.000,00                  130.075,00  120.708,64 93%
Despesas de Comunicação                   91.100,00                  111.647,96  44.701,68 40%
Material de Consumo                 456.515,00                  129.665,97  50.020,02 39%
Material de Consumo Durável                   14.400,00                    15.750,00  8.948,21 57%
Passagens e Locomoções                 533.600,00                  409.418,96  42.228,77 10%
Diárias e Hospedagens                 604.210,00                  366.353,35  19.089,90 5%
Outras Despesas de Viagens                   41.200,00                     8.461,47  529,72 6%
Locações                   227.225,00                  124.030,00  10.350,66 8%
Materiais e Divulgação                    3.100,00                    12.850,00  40,00 0%
Serviços e Divulgações institucionais              1.417.878,00                  840.478,00  136.444,03 16%
Auxílios Educacionais              2.758.883,00                  807.333,00  471.742,00 58%

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

E

       ANUAL
NATUREZA DE RECEITA ORÇADO REFORMULADO EXECUTADO ATÉ %  
     ORIGINAL  31/12/2020 EXECUTADO
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Serviços Especializados              5.613.780,00               4.017.350,16  2.481.355,05 62%
Serviços de Transportes                   26.200,00                    27.985,80  22.182,06 79%
Serviços Gerais                  407.640,00                  408.484,62  395.180,38 97%
Estagiários                                -                                 -    2.380,64 0%
Outros Serviços de Terceiros - PF e PJ                    2.900,00                     1.900,00  - 0%
Outros Serviços                     2.500,00                     1.649,39  590,23 36%
Encargos sobre Serviços de Terceiros                   14.700,00                    15.880,00  10.980,00 69%
Federais                      6.000,00                     3.000,00  - 0%
Estaduais                      2.000,00                     2.000,00  853,27 43%
Municipais                      1.000,00                        600,00  - 0%
Outras Despesas Tributárias                    4.000,00                     4.705,00  3.225,61 69%
Despesas Financeiras                    5.000,00                     2.810,00  1.425,24 51%
Materiais para Treinamento                 369.484,00                  212.295,81  94.133,89 44%
       
Despesas correntes            16.784.647,00             11.892.100,00  7.699.099,07 65%
       
Investimentos              2.392.343,00               1.321.700,00  763.064,18 58%
Bens Imóveis               2.000.000,00                  582.700,00  304.014,23 52%
Bens Móveis                  342.743,00                  704.000,00  435.050,00 62%
Bens Intangíveis                   49.600,00                    35.000,00  23.999,95 69%
Despesas de capital              2.392.343,00               1.321.700,00  763.064,18 58%
Total de Despesas            19.176.990,00             13.213.800,00  8.462.163,25 64%

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

E

       ANUAL
NATUREZA DE RECEITA ORÇADO REFORMULADO EXECUTADO ATÉ %  
     ORIGINAL  31/12/2020 EXECUTADO
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1. Contexto operacional
Em 03 de setembro de 1998, a Medida Provisória nº 1.715/1998 criou o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). O Decreto nº 3.017/1999, de 06 

de abril do ano seguinte, complementou o ato inaugural e instituiu os regulamentos e demais dispositivos que lhe balizam a atuação.
O Sescoop integra o Sistema Cooperativista Brasileiro e fornece-lhe suporte em formação profissional – técnica e gerencial – e na promoção social dos cooperados, 

empregados e familiares, além de apoiar diretamente a operação das cooperativas.
Formalmente, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de serviço social autônomo.
Seus recursos são de natureza fiscal: originam-se das cooperativas, que contribuem com um percentual de 2,5% sobre as folhas de pagamento, conforme preceitua o 

Artigo
12. do Decreto-lei nº 3.017 de abril de 1999:

“A distribuição e forma de utilização dos recursos aludidos neste capitulo serão definidos no Regimento Interno.”

As responsabilidades sociais do Sescoop evidenciam-se, particularmente, na ênfase conferida às atividades capazes de produzir efeitos socioeconômicos condizentes 
com os objetivos do Sistema Cooperativista.

O Sistema Sescoop opera em todo o território brasileiro. Compõe-se de uma unidade nacional – o Sescoop NA, com sede em Brasília – e de 27 unidades estaduais que 
atuam nos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal. Conta, em função dessa estrutura, com grande capilaridade, o que entre outras vantagens confere-lhe flexibilidade 
ímpar no atendimento às cooperativas.

O Sescoop está sujeito, ainda, à auditoria externa e tem sua execução orçamentária sob o crivo do Tribunal de Contas da União, o qual tem poderes para efetuar fiscaliza-
ções contábil e financeira, além de inspeções e auditorias operacionais e patrimoniais, nos termos dos Artigos 70. e 71. da Carta Magna e Artigos 1º e 5º da Lei nº 8.443/1992 
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), bem como enviar à Controladoria Geral da União, conforme preceitua a Lei nº 11.768, de agosto de 2008, do Artigo 6º, § 3º:

“As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, deverão 
divulgar, pela internet, dados e informações acerca dos valores recebidos à conta das contribuições, bem como das aplicações efetuadas, discriminadas por finalidade e região. ”

A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico de seus assessores jurídicos, entende que é uma Entidade isenta conforme previsto pela Lei 9.532/1997. 
De acordo com o inciso I do Artigo 12. do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.732, de 1998, estando isento também da con-
tribuição social.

 As operações dos Sescoops estaduais são substancialmente mantidas por meio de recebimentos do repasse de recursos efetuados pelo Sescoop Nacional. Havendo 
déficit apurado no exercício, este será absorvido pelo patrimônio social (superávit acumulado).

A entidade não tem outros resultados abrangentes além do resultado do exercício.
As demonstrações contábeis foram emitidas em 12 de março de 2021, e estão devidamente autorizadas para apreciação do Conselho Fiscal e deliberação do Conselho 

Nacional/Administrativo.

2. Preparação e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de apresentação

a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas em observâncias a determinações contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor 
Público - NBC TSP 11 e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração 
na sua gestão.

Essas são as primeiras demonstrações contábeis da entidade elaboradas de forma aplicar os requerimentos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público. A adoção das normas não produziu efeitos sobre a posição patrimonial e financeira da entidade nos períodos apresentados, assim como não identificou efeitos 
de estimativas ou tampouco a necessidade de aplicação retrospectiva de estimativas, tendo sido elaboradas as demonstrações contábeis com a adoção das NBCs TSP.

b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
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c) Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Entidade é o Real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.2. Reapresentação de cifras comparativas
Como mencionado acima, o Sescoop elaborou essas demonstrações conforme as determinações contidas nas NBCs TSP, e que em tal adaptação não foram identificados ajustes à 

posição patrimonial e financeira nos períodos apresentados.

2.3. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis

2.3.1. Apuração do resultado
 O resultado das operações do Sescoop, especificamente as suas despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de contribuições 

destinadas ao Sescoop são reconhecidas contabilmente quando da sua originação, a qual se dá através dos efetivos repasses recebidos. As receitas próprias são classificadas em “sem 
contraprestação” e as receitas de terceiros “com contraprestação”, conforme os termos das NBCs TSP 01 e 02.

2.3.2. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses com 

risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

2.3.3.Imobilizado
 O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ainda, quando aplicável, os juros capitalizados durante o período de construção, para os 

casos de ativos qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, quando necessário, para os bens paralisados e sem expectativa 
de reutilização ou realização.

A administração, a partir da adoção às NBCs TSP, em especial a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, adota o Modelo de Custo para mensuração após o reconhecimento. A depreciação é 
computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme a Nota Explicativa n° 8.

A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
Um item do imobilizado é baixado após alienação, ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em alienações são 

apurados comparando-se o produto da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.3.4.Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor 

recuperável, quando aplicável. A Administração revisa anualmente o valor estimado de realização dos ativos, e taxa de amortização, levando em consideração sua vida útil. A amortização dos 
bens é reconhecida no resultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 9.

2.3.5. Recuperabilidade de ativos (Impairment)
O Sescoop avaliou no encerramento do exercício social se existiram evidências objetivas de deterioração de seus ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de 

caixa pela deterioração de seus ativos e esta pudesse ser estimada de maneira confiável, o Sescoop reconheceria no resultado a perda por impairment.

2.3.6. Contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário das atividades operacionais. São, inicialmente, reconhecidas pelo 

valor pactuado em contrato, documento similar hábil ou documento fiscal legal, os quais propiciem ao Sescoop bases confiáveis de mensuração de valor e realização do fato gerador objeto 
de registro por competência. Na prática, são, normalmente, reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.3.7. Salários, encargos sociais e provisões trabalhistas
Os salários, incluindo provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares negociados em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspon-

dentes, são apropriados pelo regime de competência.

2.3.8. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor do Sescoop e seu custo ou valor puder ser mensurado 

com segurança. Um passivo foi reconhecido no balanço patrimonial quando o Sescoop possuir uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que 
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um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido e consideram as premissas definidas pela administração da entidade e seus assessores jurídicos de acordo com os critérios da NBC TSP  
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes.

2.3.9. Receitas e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência.

2.3.10. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 12
– Demonstração dos Fluxos de Caixa.

2.4. Principais julgamentos e estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis da entidade é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras operações. As demonstrações contábeis 

incluem, portanto, várias estimativas referentes à seleção da vida útil de bens do imobilizado, dos ativos intangíveis, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares.

A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico ine-
rente ao próprio processo de estimativa.

A Administração da entidade monitora e revisa estas estimativas e suas premissas em bases anuais.
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:
 
a) Perdas por redução ao valor recuperável de ativos
A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas 

que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável estimado, é constituída provisão 
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

b) Provisões para demandas judiciais
As práticas contábeis para registro e divulgação de provisões, ativos e passivos contingentes são efetuadas de acordo com os critérios da NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingen-

tes e Ativos Contingentes, as quais são as seguintes:
- Provisão – é um passivo de prazo ou valor incerto, que deve ser reconhecida quando:
(i) a entidade tem obrigação presente (formalizada ou não) decorrente de evento passado;
(ii) for provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para que a obrigação seja liquidada; e
(iii) uma estimativa confiável possa ser realizada acerca do valor da obrigação.

- Passivo Contingente – é uma obrigação possível que resulta de eventos passados, e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros 
incertos, não completamente sob o controle da entidade ou uma obrigação presente que decorre de eventos passados, mas não é reconhecida porque:

(i) é improvável que a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida para liquidar a obrigação; ou
(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.

- Ativo Contingente – é um ativo possível que resulta de eventos passados, e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros 
incertos não completamente sob o controle da entidade.

(i) Ativos contingentes não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que podem resultar no reconhecimento de receitas que nunca virão a ser realizadas. Entre-
tanto, quando a realização da receita é virtualmente certa, o ativo não é mais ativo contingente e seu reconhecimento é adequado.
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2.5. Gestão de riscos
a) Gestão de risco financeiro
A gestão de risco da entidade concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.
A gestão de risco é realizada pela administração e estrutura corporativa da entidade, assim composta:

Superintendência administrativa: órgão de gestão administrativa da entidade;
Conselho fiscal: órgão de assessoramento do conselho deliberativo, para assuntos de gestão patrimonial e financeira;
Conselho de administração: órgão colegiado que detém o poder originário e soberano da entidade.
A entidade gere e administra suas disponibilidades financeiras, aplicando seus recursos conforme Lei Complementar nº 161, de 4 de janeiro de 2018 e Resolução 1840/2019 do  Con-

selho Nacional, que especifica diretrizes para contratação de instituições financeiras. Ainda assim, o Sescoop restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos, efetuando seus 
investimentos em instituições financeiras de primeira linha com taxas compatíveis de mercado. 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Caixa e Bancos  3.030.025,06  8.255,30 
Aplicações financeiras (a)  21.549.576,71  21.350.059,56 
Total  24.579.601,77  21.358.314,86 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MODALIDADE 31/12/2020 31/12/2019 
 
Banco do Brasil 4148/108582-4 BBFix 400  RF  -  844.711,86 
Banco do Brasil 4148/108582-4 BBFix 500  RF  -  29.209,79 
Banco do Brasil 4148/108582-4 BBRF 10m  RF  -  20.476.137,91 
Banco do Brasil 4148/108582-4 BB CDB DI  RF  1.396.562,40  - 
Bancoob CDB PÓS CDICE - 181  RF  -  - 
Bancoob CDB PÓS CDICE - 721  RF  5.060.164,70  - 
Sicredi 3950/0912500153-8  RF  2.529.612,55  - 
Sicredi 3950/0912500154-6  RF  1.516.278,95  - 
Sicredi 3953/0909500114-7  RF  2.529.612,55  - 
Sicredi 3953/0909500115-5  RF  1.516.278,95  - 
Sicoob Credseguro Longo Pós CDI  RF  7.001.066,61  - 
Total   21.549.576,71  21.350.059,56 

3.1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

(a) As aplicações financeiras são efetuadas em instituição financeira de primeira linha e em Bancos Cooperativos, com resgate a 
qualquer momento, na modalidade de Fundo de Investimento em títulos de renda fixa públicos e privados. 
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4. CRÉDITOS E VALORES A RECEBER

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Valores a receber clientes  -  20.015,86 
Outros Créditos  -  757,35 
Adiantamento Concedidos - Empregados  -  55.744,93 
Total  -  76.518,14

5. ESTOQUES 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Materiais de consumo e almoxarifado (b)  380.144,60  225.361,40 
Total  380.144,60  225.361,40

b) Estoque de material de uso de consumo diário nas atividades administrativas, 
de treinamento e divulgação do Sescoop.

6. DESPESAS ANTECIPADAS 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Valores a apropriar (c)  144.974,02  113.561,19 
Total  144.974,02  113.561,19 

c) Pagamento de despesas antecipadas com assinatura de periódicos, seguros, licença de uso de Software e licença de uso de Antivírus.

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Depósito em Garantia - Processo INSS (d)  478.979,01  - 
Depósito em Garantia - Processo PIS (d)  19.780,55  - 
Total  498.759,56  - 

d) Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, na qual a requerente pleiteia que seja determinada a suspensão da exigibilidade das 
contribuições sobre seguridade social e de terceiros (contribuição previdenciária patronal, RAT/SAT, PIS, contribuições destinadas a terceiros, Incra, Funrural, 
Salário-educação), declarando-se a imunidade e a isenção tributária ampla do Autor por ser um serviço social autônomo e, por consequência, uma entidade bene-
ficente sem fins lucrativos nos termos do §7º, do art. 195, da CF/88 c/c o art. 14, do Código Tributário Nacional, mediante depósito nos autos dos valores devidos. 
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DESCRIÇÃO % TAXA DE          31/12/2020  31/12/2019
  DEPRECIAÇÃO CUSTO DEPRECIADO LÍQUIDO LÍQUIDO

Imóveis  2%  4.692.768,05  (602.229,36)  4.090.538,69  3.875.799,66 
Terrenos  0%  1.537.093,42  -  1.537.093,42  1.537.093,42 
Móveis e utensílios  10%  696.734,08   (597.737,33)  98.996,75  146.791,43 
Móveis e utensílios  25%  345.624,97  (244.832,52)  100.792,45  187.241,77 
Veículos  25%  377.980,00  (122.578,74)  255.401,26  278.723,50 
Máquinas e Equipamentos  10%  313.229,98  (98.245,32)  214.984,66  60.522,27 
Máquinas e Equipamentos  25%  9.269,56   (6.565,74)   2.703,82   5.021,14 
Equipamentos de Informática  20%  848.786,99   (525.433,78)   323.353,21  236.315,66 
Equipamentos de Informática  50%  11.994,00   (11.994,00)  -   999,50 
Equipamentos de Comunicação  20%  22.595,00   (18.570,67)  4.024,33  8.414,29 
Outros bens – móveis  10%  274.246,11  (212.002,510)  62.243,60  87.006,75 
Total do imobilizado   9.130.322,16  (2.440.189,97)  6.690.132,19  6.423.929,39

DESCRIÇÃO SALDO  LÍQUIDO           BAIXA E   SALDO LÍQUIDO
  31/12/2018 ADIÇÃO BAIXA DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO 31/12/2019

Imóveis  3.963.574,62   -  -  -  (87.774,96)  3.875.799,66 
Terrenos  1.537.093,42  -  -  -  -  1.537.093,42 
Móveis e utensílios  447.276,64  37.212,80  -  -  (150.456,24)  334.033,20 
Veículos  314.104,18  -  -  -  (35.380,68)  278.723,50 
Máquinas e Equipamentos  70.982,89  9.715,20  -  -  (15.154,68)  65.543,41 
Equipamentos de Informática  316.773,60  21.850,00  (3.988,00)  3.988,00  (101.308,44)  237.315,16 
Equipamentos de Comunicação  12.901,51  -  -  -  (4.487,22)  8.414,29 
Outros bens – móveis  114.267,51  -  -  -  (27.260,76)  87.006,75 
Total  6.776.974,37  68.778,00  (3.988,00)  3.988,00  (421.822,98)  6.423.929,39 

8. IMOBILIZADO 

DESTACAMOS A SEGUIR A MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO EM 2019: 

DESCRIÇÃO SALDO  LÍQUIDO           BAIXA E   SALDO LÍQUIDO
  31/12/2018 ADIÇÃO BAIXA DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO 31/12/2019

Imóveis  3.875.799,66   304.014,23  -  -  (89.275,20)  4.090.538,69 
Terrenos  1.537.093,42  -  -  -  -  1.537.093,42 
Móveis e utensílios  334.033,20  19.000,00  (195,96)  162,43  (153.210,47)  199.789,20 
Veículos  278.723,50  -  -  -  (23.322,24)  255.401,26 
Máquinas e Equipamentos  65.543,41   175.000,00  -  -  (22.854,93)  217.688,48 
Equipamentos de Informática  237.315,16  233.546,00  -  -  (147.507,95)  323.353,21 
Equipamentos de Comunicação  8.414,29  -  -  -  (4.389,96)  4.024,33 
Outros bens – móveis  87.006,75  7.504,00  (5.867,43)  1.116,76  (27.516,48)  62.243,60 
Total  6.423.929,39  739.064,23  (6.063,39)  1.279,19  (468.077,23)  6.690.132,19

DESTACAMOS A SEGUIR A MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO EM 2020: 
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9. Intangível

DESCRIÇÃO % TAXA DE  31/12/2020  
   AMORTIZAÇÃO CUSTO AMORTIZADO LÍQUIDOS 31/12/2018 

Direitos de Uso de Software  100%  30.611,62  (30.611,62)  -  - 
Direitos de Uso de Software  50%  62.490,06  (62.490,06)  -  - 
Direitos de Uso de Software  33%  53.791,92  (53.791,92)  -  8.642,47 
Direitos de Uso de Software  20%  305.514,02  (159.769,61)  145.744,41  169.448,30 
Total do Intangível   452.407,62  (306.663,21)  145.744,41  178.090,77
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DESCRIÇÃO  SALDO LÍQUIDO ADIÇÃO BAIXA AMORTIZAÇÃO SALDO LÍQUIDO
    EM 31/12/2018       EM 31/12/2019 

Direitos de uso de software   85.505,56  126.263,90  -  (33.678,69)  178.090,77  
Total   85.505,56  126.263,90  -  (33.678,69)  178.090,77

DESCRIÇÃO  SALDO LÍQUIDO  ADIÇÃO BAIXA AMORTIZAÇÃO SALDO LÍQUIDO
   EM 31/12/2017    EM 31/12/2018 

Direitos de uso de software   178.090,77  23.999,95  -  (56.346,31)  145.744,41  
Total   178.090,77  23.999,95  -  (56.346,31)  145.744,41

Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2019:

Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2020 

A Entidade constituiu comissão para avaliar os bens do ativo imobilizado e intangível sobre os aspectos de tempo de vida útil, taxas de depreciação e 
avaliação. A comissão não encontrou valor residual relevante e/ou alteração no tempo de vida útil dos bens patrimoniais do Sescoop. Conforme registros 
e controles existentes, não sendo realizado nenhum ajuste contábil em decorrência desta avaliação. 

10. Contas a pagar
Obrigações referentes às aquisições de bens e serviços para manutenção das atividades-fim e meio.

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Fornecedores  28.680,25  93.094,90 
Total  28.680,25  93.094,90
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11. Salários, encargos sociais e impostos a pagar
Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de pagamento dos funcionários e demais pessoas 
jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição e comentários analíticos estão descritos a seguir:

12. Provisões trabalhistas e encargos previdenciários

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Consignáveis de terceiros  55.418,75  14.822,72 
Salário, encargos, consignações e impostos s/ folha  217.979,83  144.214,38 
Total  273.398,58  159.037,10

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Provisão de Férias  140.673,49  127.558,46 
Provisão de INSS sobre férias  33.339,59  30.231,36 
Provisão de FGTS sobre férias  11.253,88  10.204,68 
Provisão de PIS sobre férias  1.406,73  1.275,56 
Provisão de 13º salário  -  - 
Provisão de INSS sobre 13º salário  -  - 
Provisão de FGTS sobre 13º salário  -  - 
Provisão de PIS sobre 13º salário  -  - 
Total  186.673,69  169.270,06

São obrigações com férias, abono pecuniário, adicional de 1/3 das férias, adicional de 1/3 do abono pecuniário e encargos sociais inciden-
tes, cujos valores são provisionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias. 

13. Outras obrigações

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Diversos credores (a)  100,00  900,00 
Total  100,00  900,00 

14. Provisão de contingência 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
INSS a recolher contestado (a)  478.979,01  - 
PIS a recolher contestado (a)  19.780,55  - 
Total  498.759,56  -
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(a) Declaração de imunidade tributária sobre toda e qualquer contribuição social incidente sobre a folha de pagamento de seus empre-
gados bem como o reconhecimento da isenção fiscal ampla com a exoneração das contribuições tributárias de terceiros. Com isso as 
obrigações a recolher estão sendo reconhecidas no passivo a longo prazo em contrapartida do deposito judicial, conforme explicado na 
Nota Explicativo n° 7. 

15. Provisão para Demandas Judiciais 
Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 não foi constituída pelo SESCOOP/GO causas passivas para as quais fosse re-
querida qualquer provisão para contingências. Entretanto destacamos a existência da Ação Ordinária de Reparação de Danos, polo ativo, 
com o pedido de obrigação de fazer ajuizada pelo SESCOOP/GO contra Mather Construtora Ltda, com o valor discutido de R$ 493.808,02 
(quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e oito reais e dois centavos), cabendo ao SESCOOP/GO  o percentual de 70% do valor da 
indenização, com possibilidade remota de recebimento. 
16. Patrimônio líquido  O patrimônio social é composto substancialmente de superávit acumulados. 

16. Patrimônio Liquido

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Patrimônio social  27.575.473,69  25.305.925,75 
Superávit do exercício  3.498.270,78  2.269.547,94 
Ajuste de avaliação patrimonial (a)  378.000,00  378.000,00 
Total  31.451.744,47  27.953.473,69 

a) A Administração aplicou durante o exercício de 2010, com base em laudos de empresas especializadas, o custo atribuído a terrenos que possuíam 
seus valores contábeis substancialmente fora dos valores de mercado. O referido laudo de avaliação foi realizado em 31 de dezembro de 2010, e forne-
ceu informações suficientes para projetar seu valor justo para 1° de janeiro de 2010 em R$ 798.000 um aumento de R$ 378.000 em relação ao valor 
contábil de acordo com as práticas contábeis, que totalizava R$ 420.000 mil. 

17. Receita operacional líquida 
As receitas são demonstradas conforme a NBC TSP 01 – Receita de Transação com 
Contraprestação e NBC TSP 02 – Receita de Transação sem Contraprestação. 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Receitas sem contraprestação 
Receita de contribuições (a)  7.849.413,90  8.064.768,08 
Receita de contribuições (FUNDECOOP) (b)  3.439.725,36  3.608.002,00 
Total  11.289.139,26  11.672.770,08 

a) Refere-se às contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado, por meio do pagamento da GPS e repasse do INSS (2,5% sobre a folha de paga-
mento)  para o Sescoop Nacional; 
(b) Refere-se a um repasse suplementar de recursos fornecidos pelo Sescoop Nacional para aplicação na atividade do cooperativismo; 

O patrimonio social é composto substancialmente de superávit acumulados.
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18. Pessoal, encargos e benefícios sociais 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Salários e proventos  1.961.219,43  1.853.171,20 
Férias  185.866,37  181.131,48 
13° salário  272.575,18  260.344,08 
Encargos Sociais  871.234,70  953.950,60 
Indenizações Trabalhistas  48.025,08  162.422,20 
Benefícios  388.168,31  362.257,35 
Total  3.727.089,07  3.773.276,91 

19. Administrativas

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Despesas com dirigentes e conselheiros  54.900,00  47.678,00 
Ocupação e serviços públicos  120.708,64  138.861,91 
Despesas de comunicação  44.701,68  55.216,65 
Material de consumo  50.020,02  67.622,90 
Material de consumo durável  8.948,21  7.925,05 
Passagens e locomoções 42.228,77  425.589,36 
Diárias e hospedagens  19.089,90  291.781,62
Outras despesas de viagens  529,72  1.085,84 
Total  341.126,94  1.035.761,33 

O ambiente administrativo do Sescoop sofreu impacto especificamente devido as alterações de trajetória em face das medidas de isolamento social para 
prevenção ao COVID-19, ainda que a entidade tenha adotado alternativas para a continuidade das operações, o grupo de despesas administrativas sofre-
ram grande reflexos no que se refere a reduções de gastos, principalmente nas rubricas relacionadas as despesas com viagens e locomoções.

20. Institucionais 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Locações  10.350,66  55.344,54 
Materiais e divulgação  40,00  10.825,83 
Materiais para treinamento  94.133,89  166.451,78 
Serviços e divulgações institucionais  136.444,03  110.845,14 
Auxílios educacionais  471.742,00  2.269.226,54 
Total  712.710,58  2.612.693,83 

A entidade intensificou as campanhas institucionais, realizando a contratação de serviços de divulgações de mídias 
para as campanhas de valorização do Sescoop, cooperativismo.
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21. Serviços de terceiros 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Serviços técnicos especializados  2.481.355,05  2.472.168,75 
Serviço de transporte  22.182,06  22.008,56 
Serviço gerais - manutenção, segurança e limpeza  395.180,38  347.806,00 
Outros Serviços  590,23  1.413,56 
Estagiários  2.380,64  - 
Encargos sociais sobre serviços de terceiros  10.980,00  6.300,00 
Total  2.912.668,36  2.849.696,87

O grupo de despesas com serviços de terceiros, até o quarto trimestre de 2020 está representado por contratação de serviços gerias e 
serviços de instrutores.

22. Despesas tributárias

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Federais  -  0,87 
Estaduais  853,27  837,72 
Outras Despesas Tributárias  3.225,61  1.962,37 
Total  4.078,88  2.800,96 

23. Provisão para perdas diversas 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 
 
Provisões para perdas diversas  19.240,00  427,14 
Total  19.240,00  427,14 

24. Outras receitas e despesas 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Outras receitas 
Receitas diversas  13.332,22  167.526,99 
Total  13.332,22  167.526,99 
 
Outras despesas operacionais 
Custo na Alien. Ou baixa de ativo imobilizado  (4.784,20)  - 
Total (4.784,20) - 
 
Resultado financeiro  8.548,02  167.526,99
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28.1 Execução e estrutura do orçamento do Sescoop na forma da Demonstração Contábil 
O Conselho Federal de Contabilidade – CFC, por meio da resolução NBC TSP 13 –Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações 
Contábeis, publicada em 31 de outubro de 2018, estabelece que as informações orçamentárias das entidades que publicam seu orçamento aprovado, 
devem ser incluídas nas demonstrações contábeis 

DESCRIÇÃO DO BEM SEGURADORA DATA DE DATA DE IMPORTÂNCIA R$ – VALOR
   INÍCIO TÉRMINO SEGURADA DO PRÊMIO

Seguro Pajero – Placa PQT9793  Porto Seguro  12/12/2020  12/12/2021  100%Tabela  6.603,45
     FIPE   
Seguro Voyages – Placas 
PRT 9266 e PRT 9276  Zurich Seguros  18/10/2020  18/10/2021  100%Tabela  5.265,61
     FIPE   
Seguro Voyage – Placa PQT3743  Zurich Seguros  15/08/2020  15/08/2021  100%Tabela  2.489,53
     FIPE 
Seguro Patrimonial  Zurich Seguros  30/08/2020  30/08/2021  8.695.000  5.821,20 
Seguro Responsabilidade Civil  Berkley Brasil  18/03/2020  18/03/2021  20.000.000,00  26.576,54

25. Resultado financeiro líquido 
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DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
  
Receitas financeiras 
Receitas de aplicações financeiras  443.346,11  1.163.498,08 
Total  443.346,11  1.163.498,08 

Despesas financeiras 
Despesas bancárias  1.425,24  (4.088,50) 
Total  (1.425,24)  (4.088,50) 
Resultado financeiro  441.920,87  1.159.409,58

A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico dos assessores jurídicos da Unidade Nacional, entende pela imunidade conforme 
apresentado de forma prevista no anexo III, art. 72 da Instrução Normativa 1585/2015 que a entidade é imune de qualquer tipo de imposto, inclusive 
sobre os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras. 

26. Transações com partes relacionadas 
26.1 Remuneração do pessoal-chave da Administração 
De acordo com o regimento interno do Sescoop é princípio sistêmico a não remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, exceto pelo 
pagamento de Gratificação de Presença quando da participação das reuniões ordinárias e  extraordinárias. 

27. Seguros 
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como 
suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de revisão das demonstrações contábeis, consequentemente, não 
foram auditadas pelos nossos auditores independentes. Segue a lista dos bens segurados pelo SESCOOP/GO:

28. Balanço Orçamentário
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FINALIDADE ORÇADO  EXECUTADO  % EXECUTADO  %V.V
DO GASTO 2020 (R$)  2020 (R$)
A  B C D = C / B  E = C / TOTAL C

Pessoal e encargos sociais   4.159.975,51  3.727.089,07  89,59%  44,04%
Outras despesas correntes   7.732.124,49  3.972.010,00  51,37%  46,94%
Investimentos  1.321.700,00  763.064, 18 57,73%  9,02%
Total   13.213.800,00  8.462.163, 25 64,04%  100,00%  
   

O SESCOOP tem envidado esforços para minimizar os impactos decorrentes da atual pandemia da COVID-19 nas operações, além de adotar 
diversas medidas de proteção  à saúde, bem-estar e segurança de seus colaboradores.  O ambiente administrativo do SESCOOP sofreu im-
pacto especificamente devido as alterações de trajetória em face das medidas de isolamento social para prevenção da COVID-19, ainda que 
a entidade tenha adotado alternativas para a continuidade das operações, no exercício de 2020 houve grande redução de algumas despesas 
voltadas a viagens e hospedagens, entretanto, em contrapartida houve aumento de despesas com Tecnologia da Informação, tendo em vista, 
o novo cenário de soluções digitais oferecidas às nossas cooperativas, como a disponibilização de cursos na modalidade EAD e também, ferra-
mentas que permitissem o trabalho remoto dos nossos colaboradores. A Administração do SESCOOP vem monitorando de forma constante os 
impactos econômico-financeiros desta pandemia que afetam adversamente os seus resultados, e neste momento, destaca-se, a estabilidade 
da receita direta da entidade, fato que, demonstra a força e importância do sistema cooperativista para a economia brasileira. 

29. Impactos da COVID-19 

Jubrair Gomes Caiado Júnior
 Superintendente

CPF: 013.245.465-30

FABRICIO MOTTA
Contador CRC/DF 018572/O-6

ASSINADO 
ELETRÔNICAMENTE

ASSINADO 
ELETRÔNICAMENTE

A estrutura da demonstração orçamentária em conformidade com a NBC TSP 13 –Apresentação de Informação Orçamentária nas Demons-
trações Contábeis ressaltando  no que couber as características de comparabilidade e compreensibilidade tratadas na NBC TSP Estrutura 
Conceitual, especificamente quando ressalta as características qualitativas da informação nos relatórios Contábeis de propósitos Gerais (RCPG)  
No sentido de aumentar a transparência dos dados de execução orçamentária, permitindo uma visão global e ao mesmo tempo uma desagre-
gação de forma simples e intuitiva, o Sescoop acrescenta às Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, conceitos do orçamento para 
conhecimento público, como segue. 
A contabilidade e o orçamento adotam regime de competência, as execuções residem nos fatos econômicos da Demonstração do Resultado 
do Exercício - DRE e financeiros do Orçamento (receitas e despesas de capital). 
O Sistema Sescoop compreende o Sescoop Nacional, que figura como órgão central do sistema em termos de Planejamento e Orçamento e as 
unidades estaduais do Sescoop/UF, com atuação nas respectivas unidades de federação. 
No Sescoop, o planejamento trata dos objetivos, dos valores anuais e dos indicadores e orçamento, das ações, da programada mensal e dos 
limites. Para efeito de aprovação ministerial, o Orçamento é apresentado de forma consolidada, tanto nas receitas quanto nas despesas, bem 
como por finalidade de gastos. 
Para efeito de execução, avaliação e julgamento pelos órgãos de controle interno (Auditoria Interna e Conselhos – Administrativo e Fiscal) e 
controle externo (Auditorias TCU/CGU e auditorias privadas), bem como para divulgação no portal de transparência, o orçamento é apresenta-
do tanto individual (Sescoop nacional e UF), quanto consolidado (Sistema Sescoop). 

28.2 Principais variações ocorridas no período de execução do orçamento
As variações nas contas de receitas e despesas corrente são explicadas na Demonstração Contábil DRE, já que apresenta a mesma “Base com-
parável” disciplinada na NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, onde os valores realizados 
apresentados estão sob o mesmo regime de competência, mesma base de classificação e mesmo período para o qual o orçamento foi aprovado. 



34

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA
REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás, entidade 
de natureza privada, sem fins lucrativos, com sede em Goiânia - Goiás, atendendo todas 
as exigências estatutárias, submete  seus demonstativos contábeis a uma empresa  de 
auditoria independente para verificar e dar  seu parecer sobre os documentos e números 
exposto no demonstrativo. Disponbilizamos abaixo o parecer completo em versão pdf para 
consulta. O documento pode ser baixado no link ou ainda ser lido diretamente no celular, 
notebook ou tablet. Para isso basta scanear o QR Coode.

ACESSE O PARECER VIA QR CODE:

ACESSE O PARECER DOCUMENTO COMPLETO 

LINK: https://bit.ly/32emsfy
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