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Ano após ano, um dos nossos principais objetivos é 
oferecer apoio às nossas cooperativas. Mas para isso é 
preciso conhecê-las de perto. Suas fortalezas, qualida-
des, potenciais, mas também problemas e necessidades. 
O ano de 2021 ficará marcado por um trabalho de forta-
lecimento na aproximação entre Sistema OCB/GO e coo-
perativas, por meio do projeto Sistema OCB/GO Itineran-
te. Pessoalmente tenho visitado todas as cooperativas 
goianas, uma por uma. Dividimos as visitas de acordo 
com os Núcleos Regionais Cooperativos. Sendo assim, 
em 2021, a caravana do Sistema OCB/GO esteve em 27 
cidades e visitou 65 cooperativas, distribuídas em três 
Núcleos Regionais Cooperativos: Nordeste e Entorno de 
Brasília, Noroeste e Norte. 

 Em 2021 também foi hora de apostar no fomento de 
novas cooperativas. Para isso, estabelecemos parceria 
com o Governo Estadual por meio da Secretaria da Re-
tomada. O projeto Incubacoop tem monitorado a germi-
nação de cooperativas espalhadas pelos quatro cantos de 
Goiás. Estamos dando apoio na formalização e registro de 
novos projetos cooperativos que chegam para beneficiar 
as pessoas, comunidades e também fortalecer o setor. 

Mensagem do Conselho

Luis Alberto Pereira
PRESIDENTE DO SISTEMA OCB/GO

Sistema OCB/GO esteve em
2021,Em a caravana do

27 cidadese visitou 65 coops,
distribuídas em três Núcleos Regionais

Além disso, executamos ações distribuídas de acor-
do com nosso planejamento, nossas diretrizes: repre-
sentação, gestão e governança, comunicação, inova-
ção, intercooperação e mercado. Sempre prezando 
pela transparência, a presente publicação tem justa-
mente o objetivo de informar o público cooperativista 
de alguns dos resultados das nossas várias ações. Fi-
zemos muito em 2021 e faremos ainda mais. Porque 
juntos somos mais fortes!
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Sistema OCB/GO Itinerante e Posse dos Núcleos
O Sistema OCB/GO Itinerante é uma importante ação para que a Casa do Coo-

perativismo Goiano esteja cada vez mais próxima das cooperativas locais. No pro-
jeto, a comitiva do Sistema OCB/GO, dirigida pelo presidente da entidade, Luís Al-
berto Pereira, acompanhado de técnicos da Casa do Cooperativismo Goiano, visita 
pessoalmente as cooperativas registradas na entidade. O objetivo é conhecer os 
dirigentes, a estrutura, conhecer demandas das cooperativas, apresentar os servi-
ços da Casa e estreitar o relacionamento. Ao todo, em 2021, a caravana do Siste-
ma OCB/GO esteve em 27 cidades e visitou 65 cooperativas, distribuídas em três 
Núcleos Regionais Cooperativos: Nordeste e Entorno de Brasília, Noroeste e Norte. 

O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, define a decisão de vi-
sitar pessoalmente as cooperativas goianas como uma experiência única e gratifi-
cante. “É a oportunidade da gente conhecer a realidade das cooperativas, também 
se aproximar mais dos dirigentes e deles do Sistema OCB/GO”, diz. 

Em 2021, o projeto Sistema OCB/GO Itinerante visitou cooperativas de três Nú-
cleos Regionais. Ao final de cada etapa de visitas, além das visitas às cooperativas 
das regiões, foram realizadas as posses dos coordenadores. “Goiás é muito grande 
e os coordenadores locais podem dar ressonância às ações do Sistema OCB/GO 
e também colher as necessidades das cooperativas e trazer até nós. São também 
facilitadores para a promoção de eventos e pontos de apoio muito importantes”, 
destacou. O presidente do Sistema OCB/GO disse que as equipes continuam re-
alizando as visitas aos demais núcleos, em 2022. “Vamos concluir com as regiões 
Sudoeste, Sul e Central”, explica.

Coordenadores tomam posse
A primeira posse de coordenador foi realizada em setembro, do Núcleo Coope-

rativo Nordeste e Entorno do Distrito Federal, de Pedro Jaime de Araújo Caldas. Em 
outubro, o Sistema OCB/GO empossou o líder cooperativista Pedro Barbosa como 
coordenador do Núcleo Regional Cooperativo Noroeste. O cooperativismo no Nor-
te Goiano empossou em novembro, em Porangatu (GO), o presidente do Núcleo 
Cooperativo Norte do Sistema OCB/GO, José Renato Almeida.

3
Núcleos Regionais
Cooperativos
foram visitados 
em 2021

Representação

65
Cooperativas
receberam a
caravana do
Sistema OCB/GO
Itinerante
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Pedro Caldas, no Núcleo 
Nordeste e Entorno do DF; 
Pedro Barbosa, Noroeste e 
José Renato Almeida, Norte; 
foram os coordenadores 
empossados em 2021
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+ AçõesRepresentação

Agenda Institucional 
do Cooperativismo 
Goiano 2021
Em março o Sistema OCB/GO 
lançou a primeira edição da Agenda 
Institucional do Cooperativismo 
Goiano 2021. A Agenda foi 
encaminhada ao Governo de Goiás 
e órgãos da administração pública 
estadual, além deles, todas as 246 
prefeituras municipais, deputados 
estaduais e representantes de 
diversas entidades. O objetivo foi 
divulgar e esclarecer o modelo 
de negócio cooperativo além de 
apresentar as demandas do setor 
junto aos poderes legislativo, 
executivo e judiciário goiano.

Inclusão do 
Sicredi e Sicoob 
no FCO
Cooperativas centrais Sicredi Brasil 
Central e Sicoob Goiás Central 
passaram a compor a Câmara 
Deliberativa do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO), dentro do Conselho 
de Desenvolvimento do Estado 
(CDE). O documento assinado pelo 
governador prevê, ainda, que um dos 
representantes suplentes do Sicoob 
será indicado pela Central Sicoob Uni. 
Com isso, as centrais cooperativas de 
crédito passam a ter participação mais 
ativa, tanto nas deliberações, quanto 
no monitoramento da usabilidade 
dos recursos do FCO nos municípios 
goianos.

Reinstalação 
da Frencoop 
Goiânia
Em evento realizado em setembro 
que contou com a presença do 
Prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz e diversas autoridades e 
representantes de entidades, 
foi realizada a solenidade de 
reinstalação da Frente Municipal 
do Cooperativismo - Frencoop 
Goiânia e posse de seus membros, 
formada por Anselmo Pereira, 
presidente, Aava Santiago, vice-
presidente, Geverson Abel, Henrique 
Alves, Isaías Ribeiro e Leandro 
Sena. O objetivo é a inserção do 
cooperativismo na agenda política e 
pauta legislativa municipal.
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Confaz aprova 
renovação do 
Convênio 100/97
O Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) 
aprovou por mais quatro 
anos a renovação de diversos 
convênios de isenção de 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços nos 
estados. Entre eles está o CV 
ICMS 100/97, que reduz a base 
de cálculo do ICMS nas saídas 
de insumos agropecuários 
comercializados entre os 
estados até 2025.

Parceria entre 
OCB/GO e Juceg 
vai ajudar a criar 
novas cooperativas
Em 2021, o Sistema OCB/GO e a 
Junta Comercial do Estado de Goiás 
(Juceg) firmaram convênio firmaram 
convênio de Cooperação Geral 
para atuarem com sinergia e como 
instrumentos de estímulo e apoio 
às cooperativas goianas, através 
de ações votadas à difusão e ao 
fomento da cultura cooperativista 
no âmbito do Estado de Goiás.

Convênio entre 
a OCB/GO e 
SEBRAE/GO
Entidades firmaram parceria 
e compartilharão ações e 
projetos voltados para o 
cooperativismo. O objetivo 
é unir esforços em prol do 
cooperativismo em Goiás 
por meio de capacitações 
e consultorias a grupos 
produtivos com propósito 
de organização cooperativa, 
bem como às cooperativas 
vinculadas à OCB/GO 
tendo como projeto piloto o 
IncubaCoop Goiás.  

Aula inaugural 
dá início ao Programa 
Cooperativismo 
na Escola 
Em abril foi realizada a aula inaugural, 
em formato virtual, do Curso de 
Formação em Cooperativismo 
para Educadores do Programa 
Cooperativismo na Escola, realizado 
pelo Sistema OCB/GO, em parceria 
com a Secretaria Estadual de Educação 
(Seduc), na rede estadual pública de 
ensino de Goiás. A preparação dos 
professores é o ponto de partida 
para que matérias relativas ao 
empreendedorismo e ao cooperativismo 
sejam ministradas de forma transversal, 
inseridas nas disciplinas tradicionais. 



+ AçõesRepresentação

OCB/GO amplia 
a inclusão de 
mulheres e jovens
o Sistema OCB/GO deu posse aos 
membros e coordenadores do 
Comitê de Mulheres Cooperativistas, 
que tem como objetivo oferecer às 
cooperativas uma maior aproximação 
com o Sistema e aumentar a 
representatividade das mulheres 
nas cooperativas, proporcionando 
equidade de gênero em todos os 
níveis de gestão. Também foram 
empossados os membros do 
Comitê dos Jovens Cooperativistas. 
Eles atuam para o fortalecimento 
da participação democrática 
desse público, permitindo um 
cooperativismo mais justo e igualitário 
e preparando jovens para o processo 
sucessório dentro das cooperativas.

Inclusão 
do Sicredi e 
Sicoob no FCO
Cooperativas centrais Sicredi Brasil 
Central e Sicoob Goiás Central 
passaram a compor a Câmara 
Deliberativa do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO), dentro do Conselho 
de Desenvolvimento do Estado 
(CDE). O documento assinado pelo 
governador prevê, ainda, que um dos 
representantes suplentes do Sicoob 
será indicado pela Central Sicoob Uni. 
Com isso, as centrais cooperativas 
de crédito passam a ter participação 
mais ativa, tanto nas deliberações, 
quanto no monitoramento da 
usabilidade dos recursos do FCO nos 
municípios goianos.

desconto de 80% 
nas taxas na Juceg 
para novas coops
Ainda em outubro, a Juceg (Junta 
Comercial do Estado de Goiás) 
publicou a resolução que formaliza a 
concessão de desconto de 80% para 
o registro de novas cooperativas. A 
medida faz parte de um convênio 
assinado pela OCB/GO e Juceg no 
final do mês de setembro, em evento 
realizado na Casa do Cooperativismo 
Goiano. Estão aptas a receber o 
benefício as novas cooperativas 
que fazem parte do programa 
Incubacoop Goiás, criado pelo 
Sistema OCB/GO e realizado em 
parceria com o Sebrae Goiás e outras 
entidades do Sistema S, além da 
Secretaria de Estado da Retomada. 10
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Goiás, a 6ª economia 
cooperativista

As cooperativas goianas deram um salto significativo em 2020 com o ingresso de 
42 mil novos cooperados, passando de 259.316 (2019) para 301.108, um aumento 

de 16,1%. Em 2020 eram 235 cooperativas em atividade no Estado, o que garantiu a 
Goiás o sexto lugar no ranking nacional em número de unidades ativas. O número de 
empregos diretos gerados pelas cooperativas goianas cresceu de 11.895 (2019) para 

12.843 (2020), aumento de 7,96%, acima da média nacional.

301 MIL
Cooperados

12. 843
Empregos diretos
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SESCOOP/GO é certificado com o selo GPTW
Em fevereiro de 2021, o SESCOOP/GO recebeu a 

certificação como um excelente ambiente de trabalho 
pelo Great Place to Work (GPTW). Foi a primeira vez que 
a entidade passou pela avaliação. Com ampla atuação 
mundial, o instituto identifica e reconhece as empre-
sas que constroem um clima organizacional saudável. 
Para a avaliação, o programa realizou consultorias, 
analisou a satisfação dos funcionários em relação ao 
ambiente de trabalho e fez o diagnóstico do clima or-
ganizacional interno. 

Atualmente, além do SESCOOP/GO, que acaba de 
receber sua segunda certificação GPTW, a OCB/GO também é uma excelente em-
presa para trabalhar. As duas entidades receberam a certificação no início de 2022. 
Para a avaliação, o programa realiza consultorias, analisa a satisfação dos funcio-
nários em relação ao ambiente de trabalho e faz o diagnóstico do clima organiza-
cional interno. 

Para o superintendente do SESCOOP/GO, Jubrair Gomes, o reconhecimento é 
fruto de um trabalho realizado em equipe, onde todos colaboram para o desenvol-
vimento positivo do sistema cooperativista goiano. “O SESCOOP/GO vem traba-
lhando novas práticas em gestão de pessoas e o intuito é tornar aqui um excelente 
lugar para trabalhar. Essa certificação prova que estamos no caminho certo. Mos-
tra que novas práticas de gestão de pessoas tornam o clima organizacional melhor 
e um lugar para trabalhar com mais felicidade. Onde tem uma equipe feliz, tem tam-
bém oportunidades, desenvolvimento e realizações”, afirma. 

Sobre o GPTW
O Great Place to Work é uma consultoria global que apoia organizações a ob-

terem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempe-
nho e inovação. A missão é construir uma sociedade melhor, transformando cada 
organização em um Great Place to Work For All. O trabalho do GPTW começou na 
década de 80, por Robert Levering e Amy Lyman

1980
foi o ano 
que surgiu
o GPTW

Gestão e governança

109
países tem 
empresas 
com selo 
GPTW
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Cooperativas de 
trabalho têm grande 
potencial para 
reduzir o desemprego 
As cooperativas de trabalho são 
uma grande possibilidade de mitigar 
o desemprego estrutural que o 
Brasil enfrenta. Essa é a opinião do 
professor e consultor Geraldo Magela, 
assessor institucional do Sindicato 
e Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais (Ocemg) e um 
dos maiores conhecedores desse ramo 
cooperativo no Brasil. Magela proferiu 
a palestra com o tema “Cooperativismo 
de trabalho, governança e aspectos 
legais”, em formato virtual, em maio. 
O evento contou com representantes 
de 18 cooperativas da área registradas 
na OCB/GO e teve como objetivo 
capacitar os dirigentes, empregados 
e cooperados em relação às boas 
práticas de gestão e governança 
em cumprimento à legislação 
cooperativista.

Em 2021, AGO pôde 
ser digital e OCB/
GO apoiou as 
cooperativas
Em uma ação da Gerência de 
Desenvolvimento de Cooperativas da 
OCB/GO para atender às demandas 
das cooperativas, foi disponibilizada 
a plataforma Curia para realização 
de assembleias em formato online. 
A entidade também disponibilizou o 
e-book da série “Inovação na Crise”, 
editado e publicado pelo Sistema 
OCB, que traz o passo a passo para 
uma cooperativa realizar assembleias 
virtuais, com informações 
sobre legislação e plataformas 
recomendadas.

Sistema OCB/
GO capacita 
cooperativas 
de catadores de 
material reciclável 
O presidente do Sistema OCB/
GO, Luís Alberto Pereira, fez 
em dezembro a entrega dos 
certificados aos 23 cooperados que 
participaram do 1º Curso Recicla 
e Coopera, realizado entre 24 de 
setembro e 10 de outubro. São 
trabalhadores da Cooperativa de 
Trabalho de Catadores de Materiais 
Recicláveis Dom Fernando (Cooprec). 
Foi o primeiro de uma série de 
outros cursos e visitas técnicas 
direcionados aos cooperados e 
dirigentes desse segmento, visando 
à profissionalização da gestão das 
cooperativas para que possam 
agregar maior valor aos produtos 
reciclados e, ao mesmo tempo, 
melhorar as condições ambientais 
e de renda das comunidades onde 
atuam.



+ AçõesGestão e governança

Sistema OCB/GO 
inicia parceria 
com IMB 
O Sistema OCB/GO iniciou uma 
parceria com o Instituto Mauro 
Borges de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (IMB), para 
ampliar e aprofundar a base de 
informações e conhecimento sobre 
o cooperativismo goiano. O projeto 
tem o apoio da Secretaria de Estado 
da Retomada, que já é parceira do 
Sistema e tem papel importante na 
utilização conjunta dos dados, para 
a elaboração de políticas públicas 
e programas que envolvam ainda 
mais o cooperativismo nos projetos 
de desenvolvimento de Goiás. 
Em reunião virtual realizada em 
abril, entre representantes das três 
instituições, foram definidos os 
primeiros passos para a construção 
do plano de trabalho.

Sistema OCB/GO 
ajuda a aperfeiçoar 
compliance 
A equipe da OCB/GO realizou uma 
reunião com quatro cooperativas 
do ramo saúde, para convidá-las 
a participar do programa PAGC do 
SESCOOP, que avalia o compliance das 
cooperativas e as orienta na correção 
de eventuais inconformidades. Em 
relação à perfeita observância das 
normas e princípios cooperativistas 
das cooperativas de trabalho, o 
Sistema OCB/GO tem dialogado com 
o MPT e está iniciando este trabalho 
de monitoramento e orientação para 
buscar a conformidade da gestão das 
cooperativas perante as legislações 
vigentes (5.764/71 e 12.690/2012). As 
cooperativas se propuseram a participar 
desse trabalho e estão motivadas a 
promover todas as melhorias que forem 
necessárias. Participaram a Cooperlância, 
Multcare, Personalitty e a Uniseq.

15 coops goianas 
se inscreveram no 
Prêmio SomosCoop
Nem mesmo a pandemia desanimou 
as cooperativas que buscam 
melhorar a própria gestão. O 
ciclo do Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC – 2021) recebeu 
um recorde de inscrições, superando 
todos os anteriores. No dia 30/6, 
quando o período de inscrições 
terminou, o sistema registrou 310 
inscritos e esse número é 14% maior 
do que o do ano passado. Goiás 
também teve um número recorde 
de participação, a edição 2021 
conta com 15 cooperativas goianas 
distribuídas em três ramos: 9 do 
ramo Crédito, 2 do Agropecuário e 4 
do Saúde.

14
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10 milhões em capacitação 
e promoção social

Foram realizadas, nos anos de 2019 e 2020, 666 ações de 

formação profissional, que atenderam a um público de 20.182 

pessoas. As 205 ações de promoção social alcançaram um público de 

68.238 pessoas. Nas duas frentes de atuação, considerando também 

as atividades de monitoramento, o SESCOOP/GO investiu mais de 

R$ 10,8 milhões. Nesta última área foram registradas 240 ações 

realizadas, abrangendo um público de 367 pessoas. 

68 mil
pessoas beneficiadas

10,8 milhões
investidos em treinamentos
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Governador anuncia investimento e isenção de taxas
Todas as novas cooperativas gestadas pelo projeto Incubacoop, no âmbito do 

programa Coopera Goiás, serão isentas de taxas para abertura na Junta Comer-
cial do Estado de Goiás (Juceg). A medida, que se soma ao programa de investi-
mentos de R$ 3,2 milhões para fortalecer o cooperativismo em Goiás, foi anunciada 
em julho pelo governador Ronaldo Caiado, em evento realizado no Espaço Incuba-
coop Goiás, na sede do Sistema OCB/GO, durante a programação da Semana do 
Cooperativismo. O pacote de estímulos serve para fomentar o projeto Incubacoop, 
incubadora e aceleradora de cooperativas que dá o suporte necessário para identi-
ficar e organizar segmentos produtivos em municípios goianos, sobretudo aqueles 
mais impactados pela pandemia de Covid-19, e transformá-los em cooperativas. 

Projeto IncubaCoop é apresentado ao prefeito de Goiânia
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, apresentou o projeto 

IncubaCoop ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, em junho. Ambos participaram 
de uma reunião realizada pela diretoria do Codese (Conselho de Desenvolvimento 
Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia). O objetivo da reunião foi apre-
sentar ao prefeito todos os projetos que estão em andamento coordenados pelos 
líderes do Codese estão coordenando. A OCB/GO é uma das entidades que fazem 
parte do conselho. Em setembro, o Incubacoop voltou a ser um assunto tratado 
entre OCB/GO e governo municipal de Goiânia. Na ocasião, o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz e equipe foram recebidos na sede do cooperativismo goiano. O prefei-
to disse que há uma vontade muito grande da Prefeitura de estabelecer parcerias 
com o setor privado, especialmente com o setor cooperativista.  Entre as parcerias 
propostas pelo Sistema OCB/GO ao prefeito de Goiânia destacaram-se projetos 
como o IncubaCoop Goiás, incubadora e aceleradora de cooperativas, em seto-
res como o da moda e do artesanato, e o Cooperativismo na Escola, que visa ao 
ensino do empreendedorismo e cooperativismo nas escolas públicas municipais, a 
exemplo do convênio firmado com o Estado de Goiás, com incentivo à criação de 
cooperativas mirins. O trabalho conjunto ainda prevê, entre outras ações, apoio à 
formalização e profissionalização das cooperativas de reciclagem e parcerias para 
a recuperação de áreas públicas degradadas, notadamente aquelas de importân-
cia para a preservação de áreas verdes remanescentes da capital.

3,2
milhões de reais 
para fomentar
o projeto
IncubaCoop 

Mercado

80%
de desconto 
para novos atos 
de registros de 
cooperativas
do projeto
Incubacoop
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O IncubaCoop recebeu apoio 
do governador, Ronaldo 
Caiado. O presidente do 
Sistema OCB/GO, Luís 
Alberto Pereira, também 
apresentou o projeto ao 
prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz



+ AçõesMercado
São Miguel do 
Passa Quatro 
recebeu projeto 
IncubaCoop 
Em abril foi definido que o 
município de São Miguel do Passa 
Quatro receberia o projeto-
piloto da IncubaCoop, estrutura 
aceleradora e incubadora de 
cooperativas, que tem por objetivo 
estimular e apoiar a cultura 
cooperativista no município 
como fator de geração de 
emprego e renda, contribuindo 
para o desenvolvimento 
econômico e social local, de 
modo a torná-lo referência em 
empreendedorismo, cidadania 
e negócios sustentáveis. Para 
isso, foi assinado um protocolo 
de intenções pelo presidente do 
Sistema OCB/GO, Luís Alberto 
Pereira; pelo representante da 
Secretaria de Estado da Retomada 
e pelo prefeito Gilmar Pereira 
de Souza, acompanhado de 
secretários municipais da Indústria 
e Comércio, Agricultura e Meio 
Ambiente.

Seminário sobre 
Exportação
O Seminário sobre Exportação foi 
realizado em outubro, no formato 
presencial, e participaram 16 
representantes de cooperativas. 
O objetivo geral do evento foi 
proporcionar às cooperativas um 
caminho diferente de atuação, 
mostrando que existem grandes 
possibilidades e uma percepção 
diferente sobre as operações 
de exportação. O público do 
evento foi formado por dirigentes, 
colaboradores e cooperados. Dentre 
os resultados alcançados, realizar 
o contato das cooperativas com 
organizações que auxiliam nesse 
processo como um todo. As empresas 
convidadas para o Seminário foram a 
Cpinter, bem como a APEX Brasil.

Grupo estimula 
criação de coops na 
indústria da moda
Uma reunião realizada em julho iniciou 
os primeiros passos para a criação de 
um projeto que dá estímulo e suporte à 
criação de cooperativas de profissionais 
da área da moda em Goiânia. O foco 
são os profissionais que atuam na 
informalidade, de forma incipiente ou 
precária, na produção de peças do 
vestuário no pujante setor da moda 
em Goiânia. A reunião foi idealizada 
pelo presidente do Sistema OCB/
GO, Luís Alberto Pereira e o diretor 
superintendente do Sebrae Goiás, 
Antônio Carlos de Souza e secretários 
municipais de Goiânia de diversas pastas 
além do presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável 
e Estratégico de Goiânia (Codese), Carlos 
Alberto Moura, o presidente do Shopping 
Mega Moda, Carlos Luciano, e o diretor do 
Senai Goiás, Dario Queija de Siqueira. 
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Cresce número de investidores 
em coops habitacionais  

Com o mercado imobiliário em alta, as cooperativas habitacionais têm ganhado 
investidores, atraídos especialmente pelo custo do imóvel, que pode sair até 40% 
mais em conta que o de mercado, segundo levantamento realizado ano passado 

pela OCB/GO. O menor valor do imóvel construído por uma cooperativa depende da 
eficiência e de como os imprevistos, que fazem parte da atividade, são administrados. 

Ramo Habitacional
Cooperativas do setor devem 
possuir no mínimo
20 integrantes
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Produtos e serviços de coop no Shopping
Em dezembro, a Loja SomosCoop foi aberta ao público no Shopping Passeio 

das Águas com o objetivo de mostrar à população as características que fazem 
desse modelo de negócio a forma mais democrática e sustentável de empreender. 
Em uma iniciativa pioneira, essa foi a primeira loja SomosCoop instalada em um 
shopping em todo o Brasil. A exposição de diversos itens consumidos no dia a dia 
das pessoas mostrou que o cooperativismo está em toda parte, com produtos e 
serviços de qualidade e acessíveis a todos. Aliado a isso, ações informativas, como 
a divulgação de videoaulas e minicursos, visam disseminar o modelo e a cultura 
cooperativista ao público.

A loja teve uma ampla área, de 118 metros quadrados, onde foram expostos 
diversos produtos fabricados por cooperativas goianas (não houve venda). Do 
segmento alimentos, por exemplo, os visitantes podem conhecer produtos lácteos, 
como leite UHT, queijo e iogurte, óleo, café, mel, polpas, doces e rações bovina e pet.

O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, ressalta que a impor-
tância de essa ser uma ação inédita de divulgação de produtos e serviços do coo-
perativismo em um grande centro de consumo. “O intuito é o de esclarecer como 
funciona o modelo cooperativista, a partir da interação direta com a população, 
especialmente crianças e jovens”, explica o presidente. 

O superintendente do SESCOOP/GO, Jubrair Júnior, diz que a ação também 
serve para mostrar à sociedade que o cooperativismo é um modelo socioeconô-
mico mais justo e sustentável para as pessoas e um caminho seguro para a supe-
ração da crise que o País atravessa. “A ONU nos diz que, nos municípios que têm 
pelo menos uma cooperativa, o índice de desenvolvimento humano é maior. São 
empresas que movimentam a economia local, geram renda e se interessam verda-
deiramente pela sociedade, tanto que só em 2021 doamos mais de 450 toneladas 
de alimentos, beneficiando mais de 100 mil pessoas em Goiás em situação de vul-
nerabilidade social”, informa.

118m²
foi a área 
montada
da Loja
SomosCoop

Comunicação

3 meses
foi o período
que a loja
esteve 
montada 
no Shopping
Passeio 
das Águas
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Cooperativistas 
fazem curso 
de media training
Saber como falar com a imprensa 
é importante para desenvolver 
atividades em diversos segmentos na 
vida profissional e pessoal. Por isso, o 
SESCOOP/GO ofereceu em 2021 o curso 
de Media Training e Oratória para os 
porta-vozes das cooperativas. O curso 
tratou de temas como: de que maneira 
cultivar um bom relacionamento com os 
jornalistas; diferenças entre entrevista 
para rádio, internet, jornais impressos e 
TV; como se comportar em entrevistas 
coletivas Gestão de crise de imagem; a 
filmagem de atividades com feedbacks 
individuais e recomendações para a 
melhoria contínua nas entrevistas. 

Sistema OCB/GO 
cria central de 
relacionamento
No início de maio, as cooperativas 
registradas na OCB/GO receberam uma 
ligação telefônica da entidade para 
informar e relembrar a importância 
de sua participação no Censo do 
Cooperativismo Goiano. Essa ação faz 
parte de um novo canal criado pela 
entidade para se aproximar ainda mais 
das cooperativas registradas. Serão 
informadas ações como cursos, jornadas 
e questões relativas ao Sistema OCB/GO 
de interesse às cooperativas. O Sistema 
OCB/GO possui agora uma profissional 
para cuidar exclusivamente da central de 
relacionamento com as cooperativas. 



+ AçõesComunicação

SESCOOP/GO
 realiza campanha 
“Vem ser Coop!” 
A campanha publicitária “Vem 
ser Coop!” teve o objetivo de 
sensibilizar o grande público 
para o modelo de negócio 
cooperativista, informar seus 
valores e diferencial. Com duração 
de 3 meses, a campanha foi 
veiculada em rádios, redes sociais, 
outdoors nas cidades de Goiânia 
e Região Metropolitana, e nas 
regiões das cidades de Rio Verde, 
Cristalina, Rubiataba e Porangatu. 
Ao final do projeto, a estimativa de 
público impactado foi de 570 mil 
pessoas.

7º Coomunica: 
palestra de 
Arthur Igreja
A entrega 2º Prêmio Goiás 
Cooperativo de Jornalismo. em 
novembro, foi precedida pelo 
7° Coomunica (Encontro de 
Comunicadores e Jornalistas 
de Cooperativas do Estado de 
Goiás), marcado pela palestra 
do empresário, professor e 
palestrante de negócios Arthur 
Igreja, que explorou o tema 
Comunicação e Inovação. 
O evento abriu espaço para 
que os profissionais que 
trabalham na comunicação 
das cooperativas goianas 
pudessem debater estratégias e 
trocar experiências. 

2º Prêmio Goiás 
Cooperativo de 
Jornalismo
Os vencedores do 2º Prêmio Goiás 
Cooperativo de Jornalismo, uma 
iniciativa do Sistema OCB/GO, foram 
conhecidos em novembro. Foram 
seis as categorias contempladas: 
Jornalismo Impresso, Rádio, 
Webjornalismo, TV, Fotografia e 
Jornalismo Cooperativista (categoria 
especial direcionada para o material 
jornalístico feito pelas cooperativas 
nos formatos texto, web, rádio e 
vídeo). A soma dos prêmios totaliza 
R$ 54 mil. As matérias abordaram 
como subtemas um ou mais aspectos 
relacionados a questões sociais, 
econômicas e/ou inovação. 
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Campanha  “Compre de Coop” 
chega a 1,2 milhão de pessoas

O SESCOOP/GO desenvolveu em 2021 uma importante campanha para 
divulgar as vantagens de se consumir produtos e serviços de cooperativas. 

Com duração de 7 meses, a publicidade e divulgação foi veiculada em 
rádios, redes sociais e um blog no Portal G1. A campanha conseguiu 

impactar 1,2 milhão de pessoas, aproximadamente. 

210 dias
de divulgação

100 mil
views nos vídeos 
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Maratona de inovação Go!Coop
O Sistema OCB/GO promoveu em 2021 uma 

maratona de inovação, a GO!Coop. Quatro gru-
pos foram premiados e cada um dos três par-
ticipantes ganhou o direito a uma viagem paga 
para conhecer o Vale do Silício, a meca mundial 
da inovação. Essa foi a terceira maratona de 
inovação realizada pelo Sistema OCB/GO, via 
Inovacoop Goiás. Foram mais de 50 times ins-
critos, primeiramente, destes, 12 equipes foram 
selecionadas em uma primeira etapa de ava-
liação, por meio de uma banca cooperativista. 
Nos dias 4, 5 e 7 de outubro, de forma on-line, 
as 12 equipes passaram por uma fase de mentoria, realizada pelo Hub Conexa. Após 
formatada, a solução foi finalmente apresentada à banca técnica um dia depois, no 
Pitch Day. 

Dentre as equipes vencedoras, está a Geração Coop, que ficou em primeiro lu-
gar no geral. O time é formado por Eduardo Hara, Wedma Braz e Edgar Vaz, todos 
são colaboradores da cooperativa Comigo. Graças à criatividade e espírito inova-
dor, eles criaram um aplicativo para ajudar na fase de sucessão familiar nas pro-
priedades rurais.

Os grupos passaram por facilitações no início de outubro, de forma on-line. 
Nessa fase, os participantes foram conduzidos por uma equipe de facilitadores, que 
abordaram ferramentas e habilidades a serem usadas na criação e na formatação 
das ideias que cada time concorrente apresentará à banca avaliadora. Eles tiveram 
acesso a mentores com experiência e vivência em áreas de conhecimento e de atu-
ação profissional correlatas aos temas dos desafios propostos. 

Outro grupo premiado no GO!Coop foi o Gamercoop. João Marco dos Santos 
Leão Neto trabalha no Sicredi Cerrado GO, foi um dos participantes da equipe e 
conta que o projeto criado por eles é um app com conteúdo gamificado. 

A campanha SomosCoop também serviu de inspiração para uma das equipes 
premiadas no GO!Coop, o grupo Ponto Coop, que criou um aplicativo que mostra 

12
equipes 
passaram 
por uma 
fase de 
mentoria

Inovação

4
grupos foram 
premiados 
com um
viagem para 
o Vale do
Silício
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Os integrantes do grupo Gamercoop celebram a colocação entre os vencedores Go! Coop



26

Sistema OCB/GO discute parcerias de inovação com a UFG
Em julho, uma equipe do Sistema OCB/GO esteve na Universidade Federal de Goiás (UFG), para uma 
visita à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e ao Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI/UFG). A 
universidade foi convidada a participar, como apoiadora e executora, da maratona de inovação GO!COOP, 
promovida pela entidade cooperativista. As duas instituições também discutiram outros projetos em conjunto 
na área de inovação. Participaram do encontro, pelo Sistema OCB/GO, o presidente Luís Alberto Pereira, 
o superintendente do SESCOOP/GO, Jubrair Gomes, o coordenador de Inovação, Victor Rios, e o assessor 
Jurídico Felipe Oliveira. Eles foram recebidos pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação da UFG, Jesiel Carvalho, 
a coordenadora de Transferência e Inovação Tecnológica, Helena Carasek, o diretor executivo do Parque 
Tecnológico Samambaia, Luizmar Adriano, e a gerente do CEI, Emília Rosângela.

Inovação
os locais mais próximos onde podem ser encontrados produtos SomosCoop e pontos de coleta 
de recicláveis. Outra equipe vencedora foi a Ubercoop. A ideia do grupo foi sanar um problema 
que envolve muitas cooperativas que comercializam produtos acabados, assim criaram um 
aplicativo para todas aquelas cooperativas que utilizam de frete ou de própria frota para fazer 
entregas. Nele é possível pedir um frete e também oferecer, de acordo com a rota.

A Geração Coop 
ficou em primeiro 

lugar no geral.
O time é formado 

por Eduardo Hara, 
Wedma Braz e 

Edgar Vaz, todos da 
cooperativa Comigo



vencedores do 
Hackaboom 2021 
Em maio foram realizadas as 
apresentações das soluções que 
concorreram ao Hackaboom 2021, 
uma maratona on-line com o 
objetivo de criar soluções inovadoras 
para desafios enfrentados pelo 
cooperativismo goiano. O resultado 
final foi divulgado logo após as 
apresentações do pitch. O prêmio 
para o primeiro colocado foi de 7 mil 
reais, para o segundo colocado de 4 
mil reais e terceiro de 3 mil reais. As 
soluções giraram em torno de três 
desafios propostos: Comunicação, 
Educação e Vendas. A primeira 
colocação ficou com a Equipe ESG 
Coop, que apresentou uma solução 
para o Desafio de Comunicação. A 
equipe apresentou uma ferramenta de 
medição de impacto socioambiental e 
geração de selo para as cooperativas 
melhores pontuadas.

Sicoob Credi-Rural 
vai implantar 
inovação Hackaboom
O Sicoob Credi-Rural deu um passo 
importante para fortalecer suas 
ações ligadas ao ESG (Governança 
Ambiental, Social e Corporativa). A 
cooperativa tem desde o ano passado 
a assessoria da Abissal Capitalismo 
Saudável para mapear, adequar e 
implementar a norma ESG em seu 
modelo atual de negócio. A ação é 
pioneira no cooperativismo goiano 
e conta com a intermediação do 
Sistema OCB/GO. A Abissal foi a 
vencedora da maratona de inovação 
Hackaboom, realizada pela Casa do 
Cooperativismo Goiano em abril, 
justamente apresentando um projeto 
nesse sentido, o ESG Coop. O acordo 
foi assinado em novembro, na sede 
do Sicoob UniCentro Br, em Goiânia.

Inovação é tema 
de reunião entre 
Sistema OCB/GO e Fieg
O presidente do Sistema OCB/GO, 
Luís Alberto Pereira, se reuniu em 
novembro com o superintendente da 
Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Igor Montenegro. 
O encontro, realizado no Espaço 
Inovacoop Goiás, no Edifício Goiás 
Cooperativo, também contou com 
a participação do superintendente 
do SESCOOP/GO, Jubrair Gomes. 
O objetivo convidar o dirigente da 
Fieg para colaborar com a Casa 
do Cooperativismo Goiano com a 
elaboração de projetos e discussão 
de ideias em torno da inovação.  
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Dia C 2021 é sucesso de arrecadação de alimentos

56 
cooperativas 
participantes

Intercooperação

97
cidades 
alcançadas

O cooperativismo goiano demonstrou na campanha do Dia C Goiás 2021 que a 
intercooperação e o interesse pela comunidade são princípios colocados em prá-
tica por aqui. Liderado pelo Sistema OCB/GO, o projeto conseguiu a adesão de 
56 cooperativas goianas, que mobilizaram 1.500 voluntários e arrecadaram 450 
toneladas de alimentos, em benefício de 130 mil pessoas em todo o Estado. Foi 
um recorde de resultados da campanha estadual, que foi registrada num caderno 
especial veiculado no jornal O Popular no mesmo dia da Live do dia C Goiás, data 
em que foi celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo. Centenas de pessoas 
acompanharam a transmissão da Live do Dia C Goiás 2021, para celebrarem juntas 
os resultados da campanha de voluntariado cooperativista do ano passado. Rea-
lizado no sábado, 3 de julho, o evento encerrou a Semana do Cooperativismo com 
palestra do Tande, ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei. 

O evento foi conduzido pelo jornalista Matheus Ribeiro, direto do Inovacoop 
Goiás, o HUB de inovação do cooperativismo, que fica na sede da OCB/GO. Em sua 
apresentação, o campeão olímpico emocionou o público com a história de sua vida 
profissional e pessoal. Ele destacou a importância da resiliência, capacitação e co-
operação para alcançar vitórias e como o esforço coletivo pode facilitar e acelerar 
conquistas para o bem comum.  

Parque Santa Rita recebem cestas básicas
O Sistema OCB/GO realizou em 25 de junho de 2021 a entrega de 700 cestas 

básicas para moradores do Conjunto Habitacional Parque Santa Rita, em Goiânia. 
A ação fez parte do Dia de Cooperar (Dia C Goiás) e contou com a parceria de 
10 cooperativas goianas. Elas foram as responsáveis por enviar diversos produtos 
que compuseram as cestas básicas montadas por voluntários. A entrega foi reali-
zada na Associação Centro de Atividades Comunitário Parque Santa Rita (ACAC). 
Para manter a segurança de todos, foi obrigatório o uso de máscara para retirar a 
cesta básica. Além disso, para evitar aglomeração, apenas uma pessoa com senha 
entrava no ginásio para buscar os produtos. A distribuição de senhas permitiu que 
a entrega das cestas fosse feita de maneira organizada e sem problemas. Em 2021 
a campanha conseguiu arrecadar quase 20 vezes mais produtos do que em 2020.

1.500 
voluntários
participantes
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O campeão olímpico, Tande, 
emocionou o público do 
Dia C Goiás com a história 
de sua vida profissional e 
pessoal



+ AçõesIntercooperação

Bordana celebra 
parceria com Sicoob 
Juriscredcelg
As cooperativas goianas Bordana 
e Sicoob Juriscredcelg assinaram 
em janeiro de 2021 um acordo de 
intercooperação. A cooperativa 
de crédito apoiou a Bordana 
mensalmente com 10 mil reais. 
A parceria foi possível graças ao 
projeto Aprimoora, realizado pelo 
Sistema OCB/GO. Foi por meio 
dele que as duas cooperativas 
entraram em contato e estreitaram 
o relacionamento. A assinatura do 
convênio foi realizada na sede do 
Sicoob Juriscredcelg, em Goiânia, 
e contou com a presença dos 
presidentes das duas cooperativas, 
Domingos Portilho, do Sicoob 
Juriscredcelg, e Celma Grace Oliveira, 
presidente da Bordana.

Sistema OCB/GO 
apresenta casos 
de sucesso de 
intercooperação
A intercooperação como uma 
ferramenta para o aprimoramento 
da gestão e desenvolvimento das 
cooperativas. Esse pode ser definido 
como o resumo do que foi debatido 
no primeiro Intercoop Goiás, 
realizado na manhã de terça-feira 
(9). O evento on-line realizado pelo 
Sistema OCB/GO apresentou um 
case de sucesso de intercooperação 
entre Bordana e Sicoob Juriscredcelg. 
Além disso, convidou João Carlos 
Leite, presidente do Sicoob 
SaromCredi, de São Roque de 
Minas (MG), para contar a história 
da reconstrução de uma cidade 
graças ao cooperativismo e à 
intercooperação. 30

Popular publica 
encarte especial no 
dia do cooperativismo
Em uma ação de marketing idealizada 
pelo Sistema OCB/GO, o jornal O 
Popular publicou um encarte especial 
com o título: Cooperativismo, modelo 
de negócios com DNA solidário. O 
informativo foi publicado no dia 3 de 
julho, data em que foi comemorado o 
Dia Internacional do Cooperativismo.
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Dia C arrecada
450 toneladas de alimentos

Com o tema  “A Fome não espera a Pandemia Passar” o Sistema OCB/GO convocou as 
cooperativas goianas para fazer um projeto único de arrecadação de alimentos. A ação conseguiu 

a adesão de 56 cooperativas goianas, que mobilizaram 1.500 voluntários e arrecadaram 450 
toneladas de alimentos, em benefício de 130 mil pessoas em todo o Estado.

Dia de Cooperar
Em 2021, a ação beneficiou 

cerca de 130 mil pessoas 
em todo o Estado de Goiás



+ númerosCooperativismo
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Formação Profissional 
e Promoção Social  

Operacionaliza os eventos que são realizados junto aos 
empregados, cooperados, familiares e dirigentes das 

cooperativas beneficiárias de Goiás. As linhas de ação 
destes eventos se desenvolvem em conformidade com 

o objetivo estratégico finalístico nº1, “Promover a cultura 
da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios 

e os valores do cooperativismo”, e de acordo com a 
Diretriz Nacional de Promoção Social do SESCOOP. 

Número atividades realizadas: 781  
Número de pessoas beneficiadas:  40.560
Número de cooperativas atendidas:  138 
Horas de atividades realizadas:  10.713

Monitoramento 
e Desenvolvimento  

O objetivo da área é a promoção da autogestão 
das cooperativas através da conformidade 

cooperativa (identidade), avaliação e melhoria 
dos processos (gestão e governança) e 

acompanhamento dos resultados (desempenho), 
com o uso de ferramentas que possam mensurar 

quantitativa e qualitativamente o desempenho 
das cooperativas vinculadas ao Sistema OCB 

(Organização das Cooperativas Brasileiras).

Atendimentos: 173   
Coops atendidas no Eixo Identidade:  23
Coops atendidas no Eixo Desempenho:  49 
Coops atendidas no Eixo Governança e Gestão:  53 
Coops atendidas por Instrução Prática Assistida  46
Coops atendidas por Assessoria Externa  2
Prêmio Somocoop Excelência em Gestão  1

COOPERATIVisMO
Com o trabalho em conjunto entre unidades 

estaduais, nacional e cooperativas, o Sistema 
OCB implementou o SouCoop, o maior banco 

de dados do cooperativismo brasileiro, com 
informações atualizadas e precisas sobre o nosso 

movimento. 

Cooperativas registradas: 262* 
Total de cooperados goianos:  302.231**
Total de empregados:  12.858*** 
Total de Receitas:  R$ 14,2 bi

* Nº de cooperativas registradas até o momento / ** Nº de cooperados com base no anuário 2020, acrescentando os cooperados das cooperativas que se registraram em 
2021 e excluindo os cooperados das co-operativas que tiveram o registro cancelado em 2021. / *** Nº referente ao anuário 2020
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+ eventosCursos, treinamentos
I EncontroCoop
O 1º EncontroCoop foi realizado dia 8 de fevereiro, no formato 
online e contou com 173 participantes. O objetivo do evento 
foi apresentar o Sistema OCB/GO para seus clientes, para 
aumentar a proximidade. Para esse evento o palestrante 
convidado foi o poeta Braúlio Bessa, que motivou 
a reflexão de um novo pensamento para o ano de 2021, 
falando de cooperação, perseverança e resiliência. O público 
foi formado por cooperados, colaboradores e dirigentes de 
cooperativas, além de colaboradores do Sistema OCB. 

Programa de Habilidades 
Interpessoais, Comunicação 
Eficaz e Liderança
O Programa de Habilidades Interpessoais, 
Comunicação Eficaz e Liderança foi realizado 
de maio a setembro. O objetivo do projeto foi 
corrigir ações para as pessoas que executam a 
função de ADH nas cooperativas. E, considerando 
a importância da profissionalização da equipe 
do SESCOOP/GO, que trabalha diretamente no 
atendimento às cooperativas, fez-se necessário 
desenvolver estes profissionais. Foi considerado 
ainda o atendimento à Gestão por Resultados 
implantada pelo Sistema OCB/GO, busca pela 
aproximação às cooperativas e o aumento dos 
números do cooperativismo. O Programa de 
Desenvolvimento de Habilidades Interpessoais, 
Comunicação Eficaz e Liderança - Dale Carnegie 
Course teve 2 turmas, com 56 horas cada, 
totalizando 112 horas, mais acompanhamento 
individual de 3 horas por participante no 
decorrer do curso, realizado no formato online, 
incluindo material didático e certificação para os 
participantes. 

Participação no WCM21 
Nos dias 25 e 26 de outubro, foi realizado 
em formato presencial, em Belo Hori-
zonte (MG) o WCM21 - Congresso 
Internacional World Coop Management. 
O cooperativismo goiano participou 
com 42 pessoas. O objetivo do evento 
foi aprimorar os conhecimentos sobre 
as inovações no cooperativismo, 
aumentando networking e promover 
oportunidades de negócios. A empresa 
contratada para viabilizar o evento foi a 
WEX Business, organizadora do mesmo.
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2º Encontro de 
TI das cooperativas goianas
O encontro foi realizado no dia 19 de novembro de 2021, atendendo 
mais de 160 participantes. Foram atendidos empregados das 
cooperativas goianas e do Sistema OCB/GO que atuam na área 
da Tecnologia da Informação. O público também foi formado 
por pessoas que não eram especialistas, tendo em vista que 
foi abordado o tema de segurança da informação, que é de 
interesse geral. Os facilitadores convidados para o encontro foram 
Lucieliton Mundim e Frank Philson, especialistas em Tecnologia da 
Informação. O encontro proporcionou cooperativas sensibilizadas 
e capacitadas em relação à Tecnologia, Segurança da Informação e 
Armazenamento de Dados.

Curso Media Training e Oratória
O Curso Media Training e Oratória teve o objetivo de aperfeiçoar a 
capacidade dos participantes designados como porta-vozes das 
cooperativas goianas de se relacionar com jornalistas, seja na hora 
das entrevistas, em eventos ou em encontros de Relacionamento 
Institucional. Foram formadas 4 turmas nas seguintes datas: 27/09/; 
25/10/; 22/11 e 29/11, atendendo 65 participantes, no total. O público 
atendido foi formado por presidentes, diretores e superintendentes. 
O instrutor responsável pelo curso foi Luiz Augusto Araújo Pereira, da 
empresa LHC Comunicação e Marketing. 

Programa de Formação 
de Conselheiros de 
Cooperativas de Crédito
O Programa de Formação de Conselheiros de Cooperativas 
de Crédito foi realizado de forma online em abril, atendeu 18 
certificados. O perfil do público foi de membros efetivos ou 
suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e 
Cooperados de cooperativas de crédito que pretendiam exercer 
a função. O instrutor foi Jorge Peres. Dentre os resultados 
previstos estava a participação mais atuante dos membros dos 
conselhos na gestão da cooperativa por meio de boas práticas 
de governança corporativa; desenvolvimento das atividades da 
cooperativa de forma sustentável e a capacitação de  membros 
dos Conselhos Fiscal e Administrativo.

Palestra Inovar é Preciso!
A palestra foi realizada no dia 22 de outubro, 
para cooperados e empregados de cooperativas 
goianas. O palestrante foi Mário Sérgio 
Cortella, filósofo, escritor, educador, 
palestrante e professor universitário brasileiro. 
A palestra foi promovida pelo Comitê de 
Jovens do Sistema OCB/GO e contou com 425 
participações. A palestra teve como objetivo 
promover o engajamento dos jovens cooperados 
e empregados de cooperativas goianas, 
despertando para uma atuação mais ativa, 
com interesse pela liderança e para disseminar 
a cultura cooperativista. Houve uma grande 
mobilização dos jovens e do público em geral e 
participação de várias cooperativas do Estado. 

+ eventosCursos, treinamentos
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MBA em Gestão Comercial
O programa teve início em agosto de 2020 e encerrou em novembro 
de 2021, contando mais de 30 participantes. Foram atendidos gerentes 
e dirigentes das cooperativas goianas e empregados do Sistema OCB/
GO, com ensino superior completo e que tenham trabalho relacionado 
com a área comercial. A instituição responsável pela certificação foi a 
FIA (Fundação Instituto de Administração). Como resultados alcançados 
destaca-se que os participantes se capacitaram para a tomada de decisão 
na área comercial; se tornando especialistas nos atuais e principais 
fundamentos de Marketing, Vendas e Gestão Comercial.  

Programa de Aperfeiçoamento
de Competências Comerciais 
O programa contou com três turmas, entre junho e novembro de 2021, 
atendendo mais de 100 participantes. Dentre eles, empregados das 
cooperativas e do Sistema OCB/GO com atuação em nível operacional, 
com funções relacionadas à área comercial. A instituição responsável pela 
certificação foi o IPOG (Instituto de Pós Graduação e Graduação). Como 
resultados alcançados destacamos que os participantes se tornaram 
capacitados em relação às questões e melhores práticas da área comercial.

Palestra Impulsionando 
a Inovação no Cooperativismo 
A palestra teve como objetivo sensibilizar as cooperativas para o tema da 
Inovação no ambiente das sociedades cooperativas. A inovação é uma 
tarefa constante no Sistema OCB/GO e tem fundamento no planejamento 
estratégico das duas instituições que o compõem. A palestra foi realizada 
no dia 1º de setembro de 2021, atendendo 96 participantes. O público foi 
formado por empregados e cooperados de cooperativas goianas, além 
dos empregados do próprio Sistema OCB/GO. A instituição responsável 
pela palestra foi a empresa Coonecta. Como resultados alcançados 
destacamos a sensibilização do público do evento para a importância da 
adoção da cultura inovadora para a perenidade e para o crescimento do 
cooperativismo. 

+ eventosCursos, treinamentos

Palestra Prevenção, 
um ato de amor
A palestra foi realizada no dia 6 de outubro, direcionada 
para colaboradoras, cooperadas, esposas e filhas 
de cooperados(as). A palestrante foi Mariana 
Mesquita Gomes, médica radiologista, 
especialista em radiologia mamária. A palestra foi 
promovida pelo Comitê de Mulheres do Sistema OCB/GO na 
campanha Outubro Rosa e contou com 98 participações. O 
evento visou promover a saúde e bem estar de empregadas 
e cooperadas das cooperativas do Estado. Além de alertar 
as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama, o 
evento promoveu a aproximação do Sistema e o Comitê de 
Mulheres do público feminino das cooperativas. 
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Palestra Faça a vida valer a pena
A palestra foi realizada no dia 14 de outubro, para colaboradoras, 
cooperadas, esposas e filhas de cooperados(as). A palestrante foi Ana 
Claudia Quintana, médica geriatra, formada pela USP, pós-graduada 
em Psicologia – Intervenções em Luto e especialista em Cuidados 
Paliativos. A palestra foi promovida pelo Comitê de Mulheres do 
Sistema OCB/GO na campanha Outubro Rosa e contou com 98 
participações.O objetivo foi promover a saúde psicológica das 
mulheres, incentivando o cuidado e bem estar, a reflexão sobre o 
valor da vida e a motivação.

Programa de 
Desenvolvimento de CEO’s
O programa teve como objetivo aperfeiçoar o processo de gestão e governança das 
cooperativas goianas por meio da qualificação de seus dirigentes. Foram realizadas duas turmas 
que aconteceram entre maio e novembro de 2021, atenden-do, no total, 61 participantes. O 
público atendido foi formado por presidentes, vice-presidentes, superintendentes, gerentes e 
diretores executivos das cooperativas. O programa foi realizado em parceria com a Fundação 
Dom Cabral, instituição reconhecida nacionalmente pela excelência em ensino. Como resultados 
alcançados destacamos a formação de dirigentes capacitados e com ferramentas ágeis e 
aplicáveis à realidade das cooperativas.

Formacoop Programa de Formação de 
Gerentes e Dirigentes de Cooperativas 
O Formacoop teve como objetivo aprimorar o processo de gestão 
das cooperativas goianas através da análise, autoanálise e mudança 
comportamental dos dirigentes e gerentes das cooperativas. Foram 
realizadas três turmas que aconteceram entre maio e setembro 
de 2021, atendendo, no total, 85 participantes. O programa foi 
realizado em parceria com a ESCOOP – Faculdade de  Tecnologia do 
Cooperativismo, instituição reconhecida pelo MEC e especializada na  
formação de gestores de cooperativas.

Programa de Formação
de Agentes de Inovação
O programa teve início em setembro de 2020 e seu encerramento 
foi em agosto de 2021, atendendo 30 participantes. Foram atendidos 
empregados das cooperativas goianas e do Sistema OCB/GO 
cursando um curso Superior ou Pós Graduação. A instituição 
responsável pela certificação foi o ISAE (Instituto Superior de Adminis-
tração e Economia). Dentre os resultados alcançados destaca-se a 
capacidade de identificar se o ambiente e a cultura da instituição em 
que trabalham são favoráveis à inovação, bem como, compreender 
a gestão da inovação, para avaliar tendências, criar soluções 
inteligentes e gerir pessoas em ambientes favoráveis à inovação.

Circuito de Palestras Coop é Show
Foram realizadas 5 palestras presenciais no interior nos dias 19 de 
outubro, em Goianésia, com 34 participantes; no dia 20 de outubro, 
em Ceres, com 60 participantes; dia 21 de outubro e Rubiataba, 
com 59 participantes; no dia 16 de novembro em Porangatu, com 
40 participantes e no dia 17 de novembro, em Uruaçu, com 18 
participantes. Totalizando 211 pessoas atendidas. O objetivo das 
palestras era o de fortalecer a cultura cooperativista. Disseminando 
o cooperativismo para todas as pessoas oriundas das cooperativas, 
bem como da comunidade. A empresa contratada para viabilizar as 
palestras foi a Agência Q9.

+ eventos
Cursos, treinamentos
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BALANÇO PATRIMONIAL

NOMENCLATURA 2021 2020
     
ATIVO      22.137.531,69 20.003.943,82 
  
 CIRCULANTE  5.119.411,50   3.287.245,96 

   DISPONIBILIDADES  4.979.553,38   3.061.753,80 
    Caixa  1.437,14   2.352,97 
    Bancos Conta Corrente  225.545,67   226.957,46 
    Aplicações Financeiras  4.752.570,57   2.832.443,37 
  
  VALORES  A RECEBER  112.349,33   193.905,64 
    De Cooperativas Filiadas  98.013,68   183.834,02 
    De Terceiros  1.061,40   4.812,69 
    Adiantamento de Férias  13.274,25   5.258,93 
  
  ESTOQUES  18.784,75   24.096,40 
    Material de Escritório  12.888,14   14.291,12 
    Material de Limpeza  5.896,61   9.805,28 
  
  DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE  8.724,04   7.490,12 
    Despesas a Apropriar  8.724,04   7.490,12 
  
   ATIVO NÃO CIRCULANTE  17.018.120,19   16.716.697,86 
      REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  -     24.759,50 
   VALORES A RECEBER  -     -   
    Filiadas  865.954,47   370.273,87 
    ( - ) Prov. p/ Cred. Liquid. Duv.  (865.954,47)  (370.273,87)
  
  VALORES A RECUPERAR  -     24.759,50 
   Deposito Recursal  -     24.759,50 
  
  INVESTIMENTOS  833.442,55   757.460,20 
  
  IMOBILIZADO  16.184.677,64   15.934.478,16 
   Imobilizado Líquido  16.184.677,64   15.934.478,16 
   Custo Corrigido  19.222.648,89   18.231.446,87 
   ( - ) Dep. Acumulada  (3.037.971,25)  (2.296.968,71)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM  31/12/2021A

RELATÓRIO CONTÁBIL  - ocb/GO
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BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021A
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NOMENCLATURA 2021 2020
     

PASSIVO    22.137.531,69   20.003.943,82 

 CIRCULANTE  270.648,63   254.538,29  

CREDORES POR FUNCIONAMENTO  270.648,63   254.538,29 

 Fornecedores  68.630,37   50.248,16 

 Obrigações Fiscais/Previdenciarias/Sociais  117.559,18   97.149,44 

 Provisão por Encargos Trab/Soc  77.629,13   68.937,71 

 Contr. Cooperativista a Repassar OCB  6.829,95   38.202,98 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  1.028.145,77   110.094,92 

    CREDORES POR FUNCIONAMENTO  924.334,77   25.205,92 

      Contrib. Cooperativas a Repassar OCB  124.334,77   25.205,92 

         Doações Recebidas  800.000,00  

   

    RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  103.811,00   84.889,00 

         Receita Rateio Manutenção  96.311,00   77.389,00 

         Deposito Caução  7.500,00   7.500,00 

  

 PATRIMÔNIO SOCIAL  20.838.737,29   19.639.310,61 

  

 FUNDO SOCIAL  18.617.965,38   17.437.677,01 

 AJUSTE AVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO  1.021.345,23   1.021.345,23 

  

   RESULTADOS DO EXERCÍCIO  1.199.426,68   1.180.288,37 

  Superávit do Exercício  1.199.426,68   1.180.288,37 

38
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  NOMENCLATURA 2021 2020 
2020  
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  5.537.044,52   4.963.497,22 
  
Receitas Estatutárias   4.341.461,75   4.114.249,88 
Serviços Assistenciais  3.100,00   3.540,00 
         Outras Receitas Não Cooperativas  1.192.482,77   845.707,34 
  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  5.537.044,52   4.963.497,22 
  
CUSTOS/DESPESAS/OPER.DIRETAS  (4.048.266,07)  (3.876.586,43)
  
Manutenção das Atividades Estatutárias  (1.311.987,83)  (1.343.790,74)
Pessoal e Encargos Trabalhistas  (1.995.275,70)  (1.718.925,53)
Depreciações  (741.002,54)  (813.870,16)
  
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  1.488.778,45   1.086.910,79 
  
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS   
OPERACIONAIS COMPLEMENTARES  (289.351,77)  93.377,58 
  
Créditos  de Liquidação Duvidosa  (518.332,59)  (87.035,98)
Reversão de Provisão p/ Dev. Duvidosos  22.648,99   73.840,06 
Outras Receitas - Venda de Imobilizado  -     -   
         Outras Receitas - Ganho Investimentos  72.512,76   46.639,10 
         Outras Despesas/Receitas - Baixa Bens  -     -   
Resultado Financeiro Líquido  133.819,07   59.934,40 
Receita Financeira  232.497,33   82.456,08 
( - ) Despesa Financeira  (98.678,26)  (22.521,68)
  
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  1.199.426,68   1.180.288,37 
  
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  1.199.426,68   1.180.288,37 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-SUPERAVIT OU DÉFICIT
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM EM 31/12/2021B
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021C

40
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DESCRIÇÃO  RESERVAS  AVALIAÇÃO SUPERÁVIT 
        TOTAIS
     FUNDO SOCIAL  IMOBILIZADO E DÉFICIT
       DO EXERCÍCIO 

Saldo em 31/12/2016  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  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

Transferência Resultado  1.180.288,37    (1.180.288,37)  - 

Resultado do Exercício    1.199.426,68   1.199.426,68 

Saldo em 31/12/2021  18.617.965,38   1.021.345,23   1.199.426,68   20.838.737,29 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  - DOAR    
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021D

HISTORICO    EXERCÍCIO 2021 EXERCÍCIO 2020

1. ORIGENS DOS RECURSOS    2.858.480,07   1.994.158,53

       

    1.1.  DAS OPERAÇÕES    2.858.480,07   1.994.158,53

            Resultado do Exercício       1.199.426,68    1.180.288,37

            Depreciações e Amortizações    741.002,54   813.870,16 

            Acrescimo do Exigivel a Longo Prazo    918.050,85  -   

       

2. APLICAÇÕES  DE  RECURSOS    (1.042.424,87)  (484.809,93)

    2.1. Acréscimo no Ativo Imobilizado    (991.202,02)  (402.924,97)

    2.2. Variação investimentos    (75.982,35)  (49.843,03)

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

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

    2.5 Redução do Realizavel Longo Prazo    24.759,50   -   

3. AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO    1.816.055,20  1.509.348,60

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 
      
COMPONENTES  31/12/2020 31/12/2021 
ATIVO CIRCULANTE                                         3.287.245,96    5.119.411,50  1.832.165,54
PASSIVO CIRCULANTE       254.538,29   270.648,63   16.110,34 
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO   3.032.707,67   4.848.762,87   1.816.055,20 

41
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021E

(+)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     1.199.426,68 
    
(+) Despesas não desembolsáveis:     
  Depreciação    741.002,54  
        741.002,54 
     
(=) GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA:     1.940.429,22 
    
(+) Acréscimos de fontes operacionais:    
 
  Aumento de Salarios e Encargos Sociais a Pagar   29.101,16  
   Aumento de Fornecedores    18.382,21  
   Redução de Estoques    5.311,65  
   Redução de Valores a Receber Filiadas     85.820,34
         138.615,36 
     
(=) TOTAL DAS FONTES OPERACIONAIS:     2.079.044,58 
     
(-) Acréscimos de aplicações operacionais:    
 
  Aumento de Adiantamentos    4.264,03  
  Aumento de despesas a apropriar    1.233,92  
  Redução de Repasses Frencoop/OCB    31.373,03  
            36.870,98 
     
(=) GERAÇÃO OPER. LIQ. DE CAIXA-Superavit (Déficit)    2.042.363,35 
     
(+) Acréscimos de fontes não operacionais:    
               Venda/baixa de Imobilizados    1.578.553,00  
               Aumento do PELP    918.050,85  
               Redução do ARLP    24.759,50  
         2.521.052,35 
     
(-) Acréscimos de aplicações não operacionais:    
  Aquisições de investimentos    75.982,35  
  Aquisições de imobilizados    2.569.755,02  
         2.645.737,37 
     
(=) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA     1.917.799,58 
     
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA     3.061.753,80 
     
(=) SALDO FINAL DE CAIXA      4.979.553,38
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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        31/12/2021 %  

 1. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA     5.537.044,52  100,00% 
  
 2. PAGAMENTOS      (1.231.103,02) -22,23%
  2.1. Compras de materiais e serviços     (1.231.103,02) 
  
 3. VALOR AGREGADO      4.305.941,50  77,77%
  
 4. AJUSTES AO VALOR ADICIONADO     (931.676,05) -16,83%
  4.1. Depreciações     (741.002,54) -13,38%
  4.2. Receitas Financeiras     232.497,33  4,20%
  4.3. Perdas/Reversão de Créditos Incobráveis    (495.683,60) -8,95%
  4.4. Baixa Líquida de Bens e Ganho de Investimentos    72.512,76  1,31%
  
  
 5. VALOR ADICIONADO LIQUIDO     3.374.265,45  
  
  
 6. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     3.374.265,45 100% 
  
  6.1. AO GOVERNO     80.884,81  2,40%
        Tributos Recolhidos     80.884,81  
  
  6.2. AO SISTEMA FINANCEIRO     98.678,26  2,92%
        Despesas Bancárias     98.678,26  
  
 6.3. AOS FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES     1.995.275,70  59,13%
        Salários/Ordenados e     1.995.275,70  
  Encargos Sociais/Benefícios

 6.4. ÀS FILIADAS     -    0,00%
 Cursos e Formação Profissional     -    
  
6.5. AO PATRIMONIO SOCIAL     1.199.426,68  35,55%
 6.5.1. SUPERAVIT DO EXERCICIO     1.199.426,68  

DISTRIBUIÇÃO 

DO VALOR 

AGREGADO

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021F

0,00%

2,92%

59,13%

39,13%

2,40%
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  INDEXADOR      2021 2020

Fator de Atualizaçao   1,177925 1,231391
IGPM/FGV 17,7925  
  
INDICADORES PELA CONTABILIDADE   2021 2020
(Percentual após atualização pelo IGPM)  

EVOLUÇAO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE - %   (13,57) (20,45)
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL - %    (9,92) (13,60)
EVOLUÇAO RECEITA LIQUIDA - %   (10,90) (20,81)
EVOLUÇAO CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - %   (11,35) (22,91)
EVOLUÇAO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO - %   (13,73)  (13,04)
EVOLUÇÃO PASSIVO REAL - %    202,39  (27,07)
EVOLUÇÃO ATIVO OPERACIONAL - %    (6,05) (13,89)

INDICES DE SOLVÊNCIA
  
LIQUIDEZ IMEDIATA   18,40  12,03 
LIQUIDEZ CORRENTE   18,92  12,91 
LIQUIDEZ GERAL   3,94  9,08 

INDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL  
ENDIVIDAMENTO  -  %   5,867  1,823 
SUPERAVIT LIQUIDO/RECEITA LIQUIDA - %    21,66  23,78
AGREGADO AO CAPITAL SOCIAL - %   5,76  6,01 
GARANTIA CAPITAL TERCEIROS   17,04 54,86 

INDICADORES  ECONÔMICOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021G

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 autorida-
des 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. 

NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
ENCERRADAS EM 31/12/2021

G
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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 Resolu-

ções 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$ 22.648.99 (Vinte 
e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais, noventa e nove 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 questiona 

a representação sindical da OCB-GO, em relação às cooperativas de trabalho médico, no ano de 2021 essa ação foi finalizada, com a condenação ao pagamento do 
valor da multa por parte da OCB/GO, onde foi utilizado o valor depositado e complementado o valor.

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 aqui-

sição 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 2021, 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.
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  CONTA  CUSTO DEPRECIAÇÃO VALOR
  CORRIGIDO ACUMULADA RESIDUAL
   
Terrenos   R$ 1.966.746,06  R$ 0,00  R$ 1.966.746,06
Máquinas e Equipamentos   R$ 214.878,87  R$ 91.312,59   R$ 123.566,28
Veículos   R$ 145.759,82   R$ 145.759,82   R$ 0,00
Móveis e Utensílios   R$ 746.571,65   R$ 270.565,65   R$ 476.006,00
Equip. de Informática   R$ 400.413,72   R$ 377.791,93   R$ 22.621,79
Linhas Telefônicas   R$ 13.069,58  R$ 0,00  R$ 13.069,58
Equip. de Telecomunicação   R$ 46.574,73  R$ 21.436,48  R$ 25.138,25
Instalações   R$  56.585,84 R$ 20.057,64  R$ 36.528,20
Edificações e Construções    R$ 14.993.495,10 R$ 1.619.895,26  R$ 13.373.599,84
Obras em Andamento    R$ 130.100,00 R$ 0,00  R$ 130.100,00
Biblioteca    R$ 1.750,40 R$ 0,00 R$ 1.750,40
TOTAL   R$ 18.715.945,77         R$ (2.546.819,37) R$ 16.169.126,40

ATIVO INTANGÍVEL   
Softwares  R$  506.703,12  R$ 491.151,88 R$ 15.551,24
TOTAL  R$ 19.222.648,89 R$  (3.037.971,25) R$  16.184.677,64

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:

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.
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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 Coo-

perativistas, cujos vencimentos ocorrerão depois do próximo exercício social. Bem como os valores inerentes a Contribuição de Manutenção 
do mês de janeiro de 2022 que por disposição da Lei nº. 11.941/2009, passou a fazer parte do passivo não circulante a partir daquele exercício. 

 Compõe esse grupo doações recebidas, referente ao terreno recebido em doação pela prefeitura de Santa Rita do Araguaia, para constru-
ção de usina fotovoltaica, previsto em escritura de doação condicionante de utilização do terreno em até 24 meses.

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 considerados 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 com-

pondo 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 (17,7925)% 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) 2021 2020

EVOLUÇAO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE - % (13,57) (20,45)
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL - %  (9,92) (13,60)
EVOLUÇAO RECEITA LIQUIDA - % (10,90) (20,81)
EVOLUÇAO CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - %  (11,35) (22,91)
EVOLUÇAO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO - %  (13,73)  (13,04)
EVOLUÇÃO PASSIVO REAL - %  202,39  (27,07)
EVOLUÇÃO ATIVO OPERACIONAL - %  (6,05) (13,89
INDICES DE SOLVÊNCIA
LIQUIDEZ IMEDIATA 18,40  12,03 
LIQUIDEZ CORRENTE 18,92  12,91 
LIQUIDEZ GERAL 3,94  9,08 
INDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL  
ENDIVIDAMENTO  -  % 5,867   1,823 
SUPERAVIT LIQUIDO/RECEITA LIQUIDA - % 21,66  23,78
AGREGADO AO CAPITAL SOCIAL - % 5,76  6,01 
GARANTIA CAPITAL TERCEIROS 17,04 54,86
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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

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 estatutárias, submete  
seus demonstativos contábeis a uma empresa  de auditoria independente para verificar e dar  seu parecer sobre os docu-
mentos 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/3v2mll8

ACESSE O PARECER 
VIA QR CODE:

ACESSE O PARECER EM PDF

  G – EVENTOS SUBSEQUENTES
A Administração da OCB-GO avaliou, por ser um fato relevante, nos termos do Pronunciamento Técnico – CPC 24 – Evento Subsequente, a necessidade 

de projeções e estimativas relacionadas 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 31/12/2021, cujo Balanço Patrimonial importa em R$ 22.137.531,69 (Vinte e 

dois milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais, e sessenta e nove centavos).

Goiânia - Goiás, 31 de dezembro de 2021.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
 

 Nós, membros do Conselho Fiscal do SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS 
COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DE GOIÁS – OCB-GO, em reunião realizada no dia 
vinte e dois (22) de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às nove (09:00) 
horas, na sede da entidade, a reunião aconteceu de forma virtual através da ferramenta 
Zoom, em função da pandemia COVID-19, atendendo o decreto n.º 9.633 de 13 de março de 
2020 do governo do Estado de Goiás, para controle da disseminação do Corona vírus. Em 
cumprimento às disposições estatutárias, examinamos as Demonstrações Contábeis 
encerradas em trinta e um (31) de dezembro (12) de dois mil e vinte e um (2021), 
juntamente com o acompanhamento das demonstrações contábeis mensais do determinado 
ano, desta entidade, e somos de parecer favorável a sua aprovação pela Assembléia Geral 
Ordinária. 
 
 

Goiânia GO, 22 de março de 2.022. 
 
 
 
 

Zeir Ascari 
Coordenador 

 
 

 
Clóvis Ribeiro Dias 

Secretário 
 
 
 

Lister Borges Cruvinel 
Conselheiro Fiscal 

Este documento foi assinado digitalmente por Zeir Ascari. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 06BB-04C0-4A56-C9D1.

CLOVIS RIBEIRO 
DIAS:43035787
115

Assinado de forma digital 
por CLOVIS RIBEIRO 
DIAS:43035787115 
Dados: 2022.04.01 
09:39:54 -03'00'

LISTER BORGES 
CRUVINEL:0257
4535120

Assinado de forma digital 
por LISTER BORGES 
CRUVINEL:02574535120 
Dados: 2022.04.01 11:40:52 
-03'00'
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BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

A
ATIVO
       Notas 31/12/2021 31/12/2020
Circulante     
 Caixa e equivalentes de caixa 3  25.963.018,67   24.579.601,77 
 Créditos e valores a receber 4  99,01   -   
 Estoques  5  412.085,22   380.144,60 
 Despesas pagas antecipadamente 6  155.898,19   144.974,02 
     
Total do ativo circulante   26.531.101,09   25.104.720,39 
     
 Não circulante    
 Depósitos Judiciais 7  1.199.080,92   498.759,56 
 Imobilizado 8  6.676.673,47   6.690.132,19 
 Intangível  9  124.082,78   145.744,41 
     
Total do ativo não circulante   7.999.837,17   7.334.636,16 
     
Total do ativo   34.530.938,26   32.439.356,55

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
        Notas  31/12/2021 31/12/2020
Circulante     
 Contas a pagar 10                    78.991,25                    28.680,25 
 Salários, encargos sociais e impostos a recolher 11                  245.619,40                  273.398,58
 Provisões trabalhistas e previdenciárias 12                  218.479,17                  186.673,69 
 Outras Obrigações 13                        -                        100,00 
     
 Total do passivo circulante                   543.089,60                 498.759,56 
     
Não circulante     
 Obrigações de Longo Prazo 14                  1.268.858,60  498.759,56                                
     
 Total do passivo não circulante                   1.268.858,60  498.759,56                                
     
Patrimônio líquido   
 Patrimônio Social 16             31.073.744,47             25.575.473,69 
 Déficit/Superávit do Exercício 16               1.267.245,37               3.498.270,78 
 Ajuste de Avaliação Patrimonial 16                  378.000,00                  378.000,00 
 Total do patrimônio líquido              32.718.989,84             31.451.744,47 
      
Total do passivo e patrimônio líquido              34.530.938,26             32.439.356,55 
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DRE - DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA EXERCÍCIOS 
      
     NOTAS 31/12/2021 31/12/2020
     
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 17 13.564.003,36   11.289.139,26 
DESPESAS OPERACIONAIS    
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 18  (4.534.698,71)  (3.727.089,07)
ADMINISTRATIVAS 19 (732.735,58)  (341.126,94)
INSTITUCIONAIS 20  (1.300.959,15)  (712.710,58)
SERVIÇOS DE TERCEIROS 21  (6.549.052,59)  (2.912.668,36)
TRIBUTÁRIAS 22   (3.995,84)  (4.078,88)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 8 E 9  (494.593,99)  (524.423,54)
PROVISÃO PARA PERDAS DIVERSAS 23  -     (19.240,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 24  55.248,39   8.548,02 
     
       (13.560.787,47)  (8.232.789,35)
     
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO   3.215,89   3.056.349,91 
     
RESULTADO FINANCEIRO   
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 25  1.264.029,48   441.920,87 
       1.264.029,48   441.920,87   
   
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO   1.267.245,37   3.498.270,78

  PATRIMÔNIO  AJUSTES DE SUPERAVIT TOTALDO  
   SOCIAL AVALIAÇÃO ACUMULADO PATRIMÔNIO  
    PATRIMONIAL LÍQUIDO  
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   3.498.270,78   -     (3.498.270,78)  -   
patrimônio social / Outras Reservas      
 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  31.073.744,47   378.000,00   -     31.451.744,47 
Superávit do exercício   -     1.267.245,37  1.267.245,37 
Transferência do superávit para patrimônio social /   1.267.245,37   -     (1.267.245,37)  -   
Outras Reservas       

Saldos em 31 de dezembro de 2021  32.340.989,84   378.000,00   -     32.718.989,84 

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

BALANÇOS PATRIMONIAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021 

B

C
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa   2021 2020

      31/12/2021 31/12/2020
     
Fluxo de caixa das atividades operacionais     

Superávit do exercício   1.267.245,37   3.498.270,78 
     
“Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa
gerado pelas atividades operacionais”     

 Depreciação e amortização   494.593,99   524.423,54 
 Resultado com alienações e baixas de ativos    -     4.784,20 
Superávit do exercício ajustado   1.761.839,36   4.027.478,52 
     
(Aumento) / redução nos ativos     

 Créditos e valores a receber   (99,01)  76.518,14 
 Estoques   (31.940,62)  (154.783,20)
 Despesas pagas antecipadamente   (10.924,17)  (31.412,83)
 Depósito Judicial   (700.321,36)  (498.759,56)
Variação nos ativos operacionais   (743.285,16)  (608.437,45)
     
Aumento / (redução) nos passivos     

 Contas a pagar   50.311,00   (64.414,65)
 Salários, encargos sociais e impostos a recolher   (27.779,18)  114.361,48 
 Provisões trabalhistas e previdenciárias   31.805,48   17.403,63 
 Obrigações de longo prazo   770.099,04   498.759,56 
 Outras obrigações   (100,00)  (800,00)
Variação nos passivos operacionais   824.336,34   565.310,02 
     
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais   1.842.890,54   3.984.351,09 
     
Fluxo de caixa das atividades de investimento     

 Aquisição de Imóveis   -     (304.014,23)
 Aquisição de imobilizado    (428.973,66)  (435.050,00)
 Aquisição de intangível   (30.499,98)  (23.999,95)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento   (459.473,64)  (763.064,18)
     
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício   1.383.416,90   3.221.286,91 
     
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício    24.579.601,77   21.358.314,86 
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício    25.963.018,67   24.579.601,77 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício   1.383.416,90   3.221.286,91 

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021D
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Receitas de contribuições  8.033.590,00   8.952.885,00   9.716.668,93  109% 
Contribuições Sescoop  8.033.590,00   8.952.885,00   9.716.668,93  109% 
Receitas patrimoniais  480.000,00   905.473,00   1.266.033,58  140% 
Juros e titulos de renda  480.000,00   905.473,00   1.266.033,58  140% 
Transferências correntes 3.368.000,00   3.705.700,00   3.847.334,43  104% 
Transferências unidades estaduais  3.368.000,00   3.705.700,00   3.847.334,43  104% 
Outras receitas correntes  7.390.330,00   5.125.113,00   55.248,39  1% 
Outras receitas correntes 14.000,00   15.412,00  55.248,39  358% 
Saldo de exercicios anteriores 7.376.330,00   5.109.701,00   -    0% 
        
Receitas correntes 19.271.920,00   18.689.171,00  14.885.285,33  80% 
        
        
        
Despesas Correntes 18.817.920,00   16.514.726,99  13.123.445,97  79% 
    Pessoal e encargos sociais 4.542.500,00   5.050.863,09   4.534.698,71  90% 
    Outras despesas correntes 14.275.420,00   11.463.863,90  8.588.747,26  75% 
        
Despesas de Capital 454.000,00   2.174.444,01   459.473,64  21% 
Investimentos  454.000,00   2.174.444,01   459.473,64  21% 
        
Total de Despesas 19.271.920,00   18.689.171,00  13.582.919,61  73%

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.   

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021E

       ANUAL
NATUREZA DE RECEITA ORÇADO  EXECUTADO ATÉ %  
     ORIGINAL REFORMULADO 31/12/2021 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 condi-

zentes 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 
fiscalizações 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 contribuição social.

As operações dos Sescoops estaduais são substancialmente mantidas por meio de recebimentos do repasse de recursos efetuados pelo Sescoop Nacional. Haven-
do 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 31 de janeiro de 2022, e estão devidamente autorizadas para apreciação do Conselho Fiscal e deliberação do 

Conselho Nacional/Administrativo.

1.1 Impacto da COVID-19
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 impacto especificamente devido as alterações de trajetória em face das medidas de isolamento social para prevenção 

da COVID-19, mas, diferentemente do que ocorreu em 2020, no exercício de 2021 as despesas voltadas às viagens e hospedagens juntamente com as demais despesas 
voltadas à sua atividade fim tiveram incremento seguindo uma tendência à normalidade, inclusive por ocasião do trabalho in loco ter sido preponderante.

A Administração do SESCOOP vem monitorando de forma constante os impactos econômico-financeiros desta pandemia que afetam adversamente os seus resul-
tados, 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.

2. Preparação e apresentação das demonstrações contábeis
2.1. Base de apresentação
a) Declaração de conformidade

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA).
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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 demonstrações contábeis anuais elaboradas de forma a aplicar os requerimentos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 
A adoção das normas não produziu efeitos que prejudiquem a comparabilidade sobre a posição patrimonial e financeira da entidade nos períodos anteriormente apresentados, 
assim como não se identificou efeitos de estimativas ou tampouco a necessidade de aplicação retrospectiva de estimativas distintas entre os anos anteriormente divulgados.

b) Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
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. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis
2.2.1. 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 con-

tribuições 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.

2.2.2. 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.
2.2.3. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ainda, quando aplicável, os juros capitalizados durante o período de cons-

trução, 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 alie-

nações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.
2.2.4. 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 

2.2.5. 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.
2.2.6. 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.

2.2.7. 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 

correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.
2.2.8. 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 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 03 – 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 demons-
trados como não circulantes.

2.2.9. Receitas e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência.
2.2.10. 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.
2.3. 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 
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DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
  
Caixa e Bancos 13.493,17 3.030.025,06
Aplicações financeiras (a) 25.949.525,50 21.549.576,71
Total 25.963.018,67 24.579.601,77

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

A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento 
probabilístico inerente 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, opera-

cionais 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 Contingentes 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. Entretanto, quando a realização da receita é virtualmente certa, o ativo não é mais ativo contingente e seu reconhecimento é adequado.

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:
ᵜ Superintendência administrativa: órgão de gestão administrativa da entidade;
ᵜ Conselho fiscal: órgão de assessoramento do conselho deliberativo, para assuntos de gestão patrimonial e financeira;
ᵜ 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 Conselho 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
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MODALIDADE 31/12/2021 31/12/2020 
 
Banco do Brasil 4148/108582-4 BB CDB DI RF 1.300.110,74 1.396.562,40
Bancoob CDB PÓS CDICE - 721 RF 5.298.493,65 5.060.164,70
Sicredi 3950/0912500153-8 RF 3.028.325,14 2.529.612,55
Sicredi 3950/0912500154-6 RF 3.964.477,54 1.516.278,95
Sicredi 3953/0909500114-7 RF 3.028.383,09 2.529.612,55
Sicredi 3953/0909500115-5 RF 3.964.477,09 1.516.278,95
Sicoob Credseguro Longo Pós CDI RF 5.365.258,25 7.001.066,61
Total  25.949.525,50 21.549.576,71

(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.

4. CRÉDITOS E VALORES A RECEBER

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
  
Outras Contribuições - Recuperar 99,01 -
Total 99,01 -

5. ESTOQUES 

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
  
Materiais de consumo e almoxarifado (b) 412.085,22 380.144,60
Total 412.085,22 380.144,60 

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

3.1. Aplicações financeiras

6. DESPESAS ANTECIPADAS 

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Valores a apropriar (c) 155.898,19 144.974,02
Total 155.898,19 144.974,02

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

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Depósito em Garantia - Processo INSS (d) 1.148.913,61 478.979,01
Depósito em Garantia - Processo PIS (d) 50.167,31 19.780,55
Total 1.199.080,92 498.759,56

(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), decla-
rando-se a imunidade e a isenção tributária ampla do Autor por ser um serviço social autônomo e, por consequência, uma entidade 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.

DESCRIÇÃO % TAXA DE          31/12/2021  31/12/2020
  DEPRECIAÇÃO CUSTO DEPRECIADO LÍQUIDO LÍQUIDO

Imóveis 2% 4.692.768,05 (696.084,60) 3.996.683,45 4.090.538,69
Terrenos 0% 1.537.093,42 - 1.537.093,42 1.537.093,42
Móveis e utensílios - I 10% 750.474,09 (631.483,38) 118.990,71 98.996,75
Móveis e utensílios - II 25% 345.624,97 (331.243,08) 14.381,89 100.792,45
Veículos 25% 377.980,00 (133.842,90) 244.137,10 255.401,26
Máquinas e Equipamentos - I 10% 410.945,63 (125.623,25) 285.322,38 214.984,66
Máquinas e Equipamentos - II 25% 9.269,56 (8.883,06) 386,50 2.703,82
Equipamentos de Informática - I 20% 1.073.504,99 (687.414,12) 386.090,87 323.353,21
Equipamentos de Informática - II 50% 11.994,00 (11.994,00) - -
Equipamentos de Comunicação 20% 75.395,00 (29.136,57) 46.258,43 4.024,33
Outros bens – móveis 10% 274.246,11 (226.917,39) 47.328,72 62.243,60
Total do imobilizado  9.559.295,82 (2.882.622,35) 6.676.673,47 6.690.132,19

8. IMOBILIZADO 

DESCRIÇÃO SALDO  LÍQUIDO           BAIXA E   SALDO LÍQUIDO
  31/12/2019 ADIÇÃO BAIXA DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO 31/12/2020

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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DESCRIÇÃO SALDO  LÍQUIDO           BAIXA E   SALDO LÍQUIDO
  31/12/2020 ADIÇÃO BAIXA DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO 31/12/2021

Imóveis 4.090.538,69 - - - (93.855,24) 3.996.683,45
Terrenos 1.537.093,42 - - - - 1.537.093,42
Móveis e utensílios 199.789,20 53.740,01 - - (120.156,61) 133.372,60
Veículos 255.401,26 - - - (11.264,16) 244.137,10
Máquinas e Equipamentos 217.688,48 97.715,65 - - (29.695,25) 285.708,88
Equipamentos de Informática 323.353,21 224.718,00 - - (161.980,34) 386.090,87
Equipamentos de Comunicação 4.024,33 52.800,00 - - (10.565,90) 46.258,43
Outros bens – móveis 62.243,60 - - - (14.914,88) 47.328,72
Total 6.690.132,19 428.973,66 - - (442.432,38) 6.676.673,47

DESTACAMOS A SEGUIR A MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO EM 2021: 

DESCRIÇÃO % TAXA DE          31/12/2021  31/12/2020
  DEPRECIAÇÃO CUSTO DEPRECIADO LÍQUIDO LÍQUIDO

Direitos de Uso de Software - I 100% 30.611,62 (30.611,62) - -
Direitos de Uso de Software - II 50% 62.490,05 (62.490,05) - -
Direitos de Uso de Software - III 33% 84.291,90 (63.279,89) 21.012,01 -
Direitos de Uso de Software - IV 20% 305.514,02 (202.443,25) 103.070,77 145.744,41
Total do Intangível  482.907,59 (358.824,81) 124.082,78 145.744,41

9. INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO  SALDO LÍQUIDO ADIÇÃO BAIXA AMORTIZAÇÃO SALDO LÍQUIDO
    EM 31/12/2018       EM 31/12/2019 

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 2020:

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

Direitos de uso de software  145.744,41 30.499,98 - (52.161,61) 124.082,78
Total  145.744,41 30.499,98 - (52.161,61) 124.082,78

Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2021 

A Entidade constituiu comissão para avaliar os bens do ativo imobilizado e intangível sobre os aspectos de tempo de vida útil, taxas de depre-
ciação 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. 
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12. Provisões trabalhistas e encargos previdenciários
São obrigações com férias, abono pecuniário, adicional de 1/3 das férias, adicional de 1/3 do abono pecuniário e encargos sociais incidentes, 
cujos valores são provisionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias.

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Consignáveis de terceiros 57.832,58 55.418,75
Salário, encargos, consignações e impostos s/ folha 187.786,82 217.979,83
Total 245.619,40 273.398,58

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Provisão de Férias 164.641,37 140.673,49
Provisão de INSS sobre férias 39.020,02 33.339,59
Provisão de FGTS sobre férias 13.171,33 11.253,88
Provisão de PIS sobre férias 1.646,45 1.406,73
Total 218.479,17 186.673,69

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
  
Diversos credores - 100,00
Total - 100,00
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DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Fornecedores 78.991,25 28.680,25
Total 78.991,25 28.680,25

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 pagar
As obrigações referentes às aquisições de bens e serviços para manutenção das atividades-fim e meio.

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 prestado-

ras de serviços, cuja posição e comentários analíticos estão descritos a seguir.

13. Outras obrigações
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DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
INSS a recolher contestado (a) 1.216.008,66 478.979,01
PIS a recolher contestado (a) 52.849,94 19.780,55
Total 1.268.858,60 498.759,56

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
  
Patrimônio social 31.073.744,47 27.575.473,69
Superávit do exercício 1.267.245,37 3.498.270,78
Ajuste de avaliação patrimonial (a) 378.000,00 378.000,00
Total 32.718.989,84 31.451.744,47

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Receitas sem contraprestação
Receita de contribuições (a)  9.716.668,93  7.849.413,90
Receita de contribuições (FUNDECOOP) (b)  3.847.334,43  3.439.725,36
Total 13.564.003,36 11.289.139,26
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14. Provisão de contingência

(a) Declaração de imunidade tributária sobre toda e qualquer contribuição social incidente sobre a folha de pagamento de seus empregados bem como o reconhe-
cimento 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 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 não foi constituída pelo SESCOOP/GO causas passivas para as quais fosse requerida 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.

(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 forneceu 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.

(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 pagamento) para 
o Sescoop Nacional;

(b) Refere-se a um repasse suplementar de recursos fornecidos pelo Sescoop Nacional para aplicação na atividade do cooperativismo;

18. Pessoal, encargos e benefícios sociais

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Salários e proventos 2.430.103,14  1.961.219,43
Férias e Abono Constitucional 315.787,74  185.866,37
13° salário 228.472,40  272.575,18
Encargos Sociais 984.487,28  871.234,70
Indenizações Trabalhistas 90.654,85  48.025,08
Benefícios 485.193,30  388.168,31
Total 4.534.698,71 3.727.089,07
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19. Administrativas

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Despesas com dirigentes e conselheiros 108.000,00  54.900,00 
Ocupação e serviços públicos 102.427,35  120.708,64
Despesas de comunicação 52.256,59  44.701,68
Material de consumo 124.806,54  50.020,02
Material de consumo durável 18.166,05  8.948,21
Passagens e locomoções 191.887,65  42.228,77
Diárias e hospedagens 120.428,45  19.089,90
Outras despesas de viagens 14.762,95 529,72
Total 732.735,58 341.126,94

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 ad-
ministrativas sofreram grande reflexos no que se refere a reduções de gastos, principalmente nas rubricas relacionadas as despesas com viagens 
e locomoções.

20. Institucionais

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Locações 17.924,45  10.350,66
Materiais e divulgação 8.393,27  40,00
Materiais para treinamento 81.817,47  94.133,89
Serviços e divulgações institucionais 1.078.031,96  136.444,03
Auxílios educacionais 114.792,00  471.742,00
Total 1.300.959,15 712.710,58

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

21. Serviços de terceiros 

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Serviços técnicos especializados 6.068.642,39  2.481.355,05
Serviço de transporte 28.058,30  22.182,06
Serviço gerais - manutenção, segurança e limpeza 404.656,36  395.180,38
Outros Serviços 3.057,69  590,23
Estagiários 21.770,65  2.380,64
Encargos sociais sobre serviços de terceiros 22.867,20  10.980,00
Total 6.549.052,59 2.912.668,36

O grupo de despesas com serviços de terceiros, em 31 de dezembro de 2021 está representado por contrata-
ção de serviços gerais e serviços de instrutores.62
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22. Despesas tributárias

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Estaduais 1.157,52  853,27
Outras Despesas Tributárias 2.838,32  3.225,61
Total 3.995,84 4.078,88

23. Provisão para perdas diversas

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Provisões para perdas diversas - 19.240,00
Total - 19.240,00

24. Outras receitas e despesas

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Outras receitas
Receitas diversas 55.248,39  13.332,22
Total 55.248,39  13.332,22
Outras despesas operacionais
Custo na Alien. Ou baixa de ativo imobilizado -  (4.784,20)
Total -  (4.784,20)
Resultado financeiro 55.248,39 8.548,02

25. Resultado financeiro líquido

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 
 
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 1.266.033,58 443.346,11
Total 1.266.033,58 443.346,11

Despesas financeiras
Despesas bancárias (2.004,10) 1.425,24
Total (2.004,10) (1.425,24)
Resultado financeiro 1.264.029,48 441.920,87

A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico dos assessores jurídicos da Unidade Nacional, entende pela imunidade confor-
me 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 - remunerações 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 devida-
mente pagos.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de revisão das demonstrações contábeis, consequentemente, 63
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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 Demons-
trações 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
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 Con-
ceitual, 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 apresentado 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 
comparável” disciplinada na NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, onde os valores rea-
lizados apresentados estão sob o mesmo regime de competência, mesma base de classificação e mesmo período para o qual o orçamento 
foi aprovado.

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

Seguro Pajero – Placa PQT9793 Azul Seguros  12/12/2021  12/12/2022 100%Tabela FIPE  6.695,82 
Seguro Voyages – Placas PRT 9266 e PRT 9276 Porto Seguros  18/10/2021  18/10/2022 100%Tabela FIPE  3.261,14 
Seguro Voyage – Placa PQT3743 Porto Seguros  15/08/2021  15/08/2022 100%Tabela FIPE  1.672,17
Seguro Patrimonial Sompo Seguros 30/08/2021 30/08/2022 10.595.000 3.482,78
Seguro Responsabilidade Civil Berkley Brasil 18/03/2021 18/03/2022 20.000.000,00 26.845,00

28. Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis

não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 
Segue a lista dos bens segurados pelo SESCOOP/GO:
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FINALIDADE ORÇADO  EXECUTADO  % EXECUTADO  %V.V
DO GASTO 2021 (R$)  2021 (R$)
A  B C D = C / B  E = C / TOTAL C

Pessoal e encargos sociais 5.050.863,09 4.534.698,71 89,78% 33,39%
Outras despesas correntes 11.463.863,90 8.588.747,26 74,92% 63,23%
Investimentos 2.174.444,01 459.473,64 21,13% 3,38%
Total 18.689.171,00 13.582.919,61 72,68% 100,00%

Jubrair Gomes Caiado Júnior
 Superintendente

CPF: 013.245.465-30

FABRICIO MOTTA
Contador CRC/DF 018572/O-6

ASSINADO 
ELETRÔNICAMENTE

ASSINADO 
ELETRÔNICAMENTE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA
REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás, entidade de natureza privada, sem fins lucrati-
vos, 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/3NUVYpW
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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
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