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Missão

Contribuir para o desenvolvimento sustentável
do cooperativismo de crédito brasileiro, difundindo a cultura cooperativista, com ênfase na
educação e no aperfeiçoamento da gestão.

Visão

Ser referência global no desenvolvimento da gestão,
promovendo a sustentabilidade do cooperativismo
de crédito brasileiro.

Nosso
compromisso

A Confebras, como confederação suprassistêmica do cooperativismo
financeiro nacional, tem o compromisso de representar os interesses
de suas filiadas e contribuir para o aprimoramento das lideranças
cooperativistas, alcançando melhores resultados corporativos. Além
de sua função agregadora e representativa, investe na educação
cooperativista e corporativa dos líderes do setor e implementa ações
sistemáticas para desenvolver a cultura cooperativista financeira na
sociedade brasileira.
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Apresentação

Comemore conosco
as realizações de 2021!
Um ano de grandes realizações pelo cooperativismo financeiro nacional. Isto é o que apresentamos a você neste Relatório Geral, que divulga as ações e resultados da Confebras
no exercício de 2021.
Mesmo diante dos grandes desafios mundiais que
marcaram aquele ano, a Confederação Brasileira das
Cooperativas de Crédito superou as metas estabelecidas.
Expandiu, aprimorou e fortaleceu sua atuação estrutural
e institucional, ao mesmo tempo em que procurou evoluir
no mesmo compasso das velozes transformações de um
mundo cada vez mais digital. Os resultados, quantitativos
e qualitativos, demonstraram a eficácia e a efetividade das
inovações empreendidas pela Confebras em 2021.

Tudo por suas filiadas, pelo Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo e pelo cooperativismo de crédito
brasileiro!

Relatório de Gestão 2021
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Mensagem
do Presidente

2021.

O Propósito é
avançar sempre!

Desde os probos pioneiros de Rochdale até
os dias atuais, o Cooperativismo mudou
muito. Alcançou dimensão global, modernizou, diversificou e atualizou-se continuamente para atender as necessidades
humanas, sociais e econômicas que se
sucederam ao longo destes quase 200
anos. Tudo, porém, sem perder sua identidade, nem a finalidade de ser um movimento de pessoas para pessoas, visando o
bem-estar de todos.
Assim é também a trajetória da Confebras.
Ao completar 35 anos em 2021, a Confederação Brasileira das Cooperativas de
Crédito consolidou uma história memo-
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rável, escrita com dedicação, probidade,
competência, diversidade e inovação,
fundamentada sobretudo nos princípios e
valores cooperativistas.
É exatamente este caminhar que conduziu
a Confebras à posição de liderança em
que hoje ela se encontra e que a capacita
para realizar, com notória efetividade, os
projetos que desenvolve em todas as áreas:
institucional, educacional, formativa, integrativa, corporativa, social e outras.

cooperativista e financeira, notadamente
para o público infantil, com o Programa
CooperaEduca em Casa. A Editora Confebras lançou três novos livros sobre Cooperativismo, difundindo, assim, informação
e conhecimento sobre este tema. No
campo político, a Confebras atuou em
defesa do Ato Cooperativo, junto a parlamentares e ao ecossistema cooperativista,
pela inclusão da Emenda nº 8 no texto da
Reforma Tributária.

As iniciativas implementadas em 2021
posicionaram-se estrategicamente como
“Realizações Estruturais de Grande Impacto
e Repercussão” ou como “Realizações de
Posicionamento Institucional”, conforme
sua natureza e seus objetivos.

Estes pontos centrais da nossa trajetória
em 2021 só reforçam nossa missão de

Como “Realizações Estruturais de Grande
Impacto e Repercussão”, por exemplo,
realizamos o lançamento e aprimoramento
do Business Intelligence BureauCoop, o 13º
Concred em formato digital com a novidade do Espaço Integração Juventude,
a coordenação nacional da campanha
do Dia Internacional das Cooperativas
de Crédito – DICC, a disponibilização das
Trilhas de Conhecimento EaD, a conclusão
da primeira fase do Planejamento Estratégico, entre outras.
No âmbito das “Realizações de Posicionamento Institucional”, a Confebras desenvolveu ações diversas, três delas relacionadas a datas comemorativas consagradas.
A websérie “Lideranças Femininas”, em
comemoração ao Dia Internacional da
Mulher. Na Semana do Meio Ambiente, a
Confebras divulgou amplamente, em suas
redes sociais, as iniciativas de sustentabilidade ambiental que várias cooperativas
desenvolveram junto às comunidades
locais.
Tendo em vista que a igualdade é um
dos mais importantes valores cooperativistas, a Confebras desenvolveu uma ação
voltada especialmente para temáticas
relacionadas à diversidade.
Além destas, em 2021 a Confebras prosseguiu desenvolvendo ações de educação
Relatório de Gestão 2021

“Contribuir para o desenvolvimento
sustentável do Cooperativismo de Crédito
brasileiro, difundindo a cultura cooperativista, com ênfase na educação e no aperfeiçoamento da gestão.”
Todavia, sabemos o que a intercooperação
é fundamental para chegarmos ainda mais
alto e mais longe e, neste sentido, a Confebras busca permanentemente promover e
incentivar a prática do 6º princípio cooperativista em todas as suas modalidades
– vertical, horizontal e intersistêmica. A
troca de experiências entre cooperativas e
a utilização compartilhada de toda a sua
infraestrutura geram maior eficiência e
redução de custos, economia de escopo
e ganho de escala, unindo e fortalecendo
ainda mais o movimento cooperativo e
beneficiando milhões de cooperados.
Por tudo isto, temos convicção de que
a trajetória percorrida e as conquistas
alcançadas pela Confebras em 2021 são
provas incontestes de que mais uma vez
cumprimos nossa missão, com o propósito de avançar sempre.

Moacir Krambeck
Presidente da Confebras
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Realizações da
Confebras em 2021
Trilhas do Conhecimento Confebras EaD:
caminho mais curto para o saber

A Confebras foi pioneira na promoção da
educação cooperativista à distância e, a
partir desta experiência, passou a utilizar
didaticamente o ambiente virtual para
difundir informação, formação e conhecimento sobre cooperativismo de crédito e
educação financeira. Assim surgiu a Plataforma de Aprendizagem Confebras EaD,
que teve suas raízes no curso remoto de
Cooperativismo à Distância, lançado há
quase 20 anos.
Em 2021 a Plataforma Confebras EaD
continuou em expansão e, para ampliar
o público beneficiado por este projeto,
foi intensificada sua divulgação junto às
cooperativas, estimulando e facilitando
aquisições, oferecendo descontos e outras
vantagens.
Integrando as comemorações do Dia
Internacional das Cooperativas de Crédito
(DICC), no mês de outubro, a Confebras
disponibilizou às filiadas acesso gratuito
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ao curso de “Gestão de Finanças Pessoais”.
As não filiadas tiveram desconto de 50%.
Com todas estas ações, ao final de 2021,
o público beneficiado pela Plataforma
Confebras EaD naquele exercício ultrapassou 2 mil acessos.

Para saber mais sobre as vantagens da
Plataforma Confebras EaD, assim como
conteúdos, duração e outras informações
sobre os cursos, acesse os canais:
Email: tatiele.almeida@confebras.coop.br
Telefones: (61) 3035-0955 I (61) 9 9994-9769 (WhatsApp)
https://ead.confebras.coop.br/

Acesse o conteúdo

Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito

Programa CooperaEduca: cooperação e
economia se aprende com alegria!

Sobretudo em 2021, quando medidas de
isolamento social mantiveram crianças
e adultos por mais tempo em casa, o
Programa CooperaEduca provou sua
importância e eficácia na educação financeira do público infantil, na faixa etária de
6 a 12 anos.
Lançado pela Confebras em 2012, com
parceria do Sistema Ailos, este programa
é um recurso digital lúdico, que utiliza
didaticamente
desenhos
animados,
jogos online, músicas e outras atividades
recreativas para transmitir a crianças
e jovens noções de finanças pessoais,
planejamento e orçamento, formação de
poupança e outros conceitos básicos que
futuramente serão muito úteis para uma
vida financeira saudável.
Acessível também em Libras, o Programa
CooperaEduca foi levado por muitas
cooperativas de crédito a escolas, creches
e comunidades, tendo beneficiado um
público superior a 90 mil crianças e pré-adolescentes até dezembro de 2021.

Relatório de Gestão 2021

Acesse esse conteúdo!
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Business Intelligence BureauCoop:
O Painel de Dados do Cooperativismo Financeiro

Lançado pela Confebras em 2020, o
BureauCoop se consolidou em 2021 como
importante plataforma de referência, que
reúne e disponibiliza dados precisos, integrados e transparentes sobre o cooperativismo de crédito brasileiro. Ao longo do ano, o
BureauCoop recebeu as seguintes melhorias:
Lançamento de um novo site que,
desenvolvido com as mais modernas
técnicas de Business Intelligence
(BI), incorporou novos dados àquela
plataforma. As ferramentas de busca
foram aprimoradas, com um layout
ainda mais funcional e recursos que
facilitam a interpretação, organização
e análise das informações disponíveis.

Criação de um Grupo de Trabalho,
composto pelo vice-presidente Luiz
Lesse e os especialistas convidados
Clairquer Carneiro (Sescoop-SC) e
João Paulo Sabino (FGCoop), visando
aperfeiçoamentos que potencializem
o BureauCoop como principal fonte
de pesquisa para agentes cooperativistas, imprensa, acadêmicos e prefeituras.

Acesse esse conteúdo!

Inclusão da “Série Histórica”, que
informa a posição dos ativos, carteira
de crédito, depósitos, patrimônio
líquido, resultados, total de cooperativas e de cooperados, nos últimos
cinco anos. E também a inclusão do
Mapa Interativo, com a localização e
a densidade de todos os postos de
atendimento do SNCC.
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Dia Internacional das Cooperativas
de Crédito - DICC 2021

“Construindo
saúde financeira
para um futuro
melhor”
Este foi o tema do Dia Internacional das
Cooperativas de Crédito, comemorado na
terceira quinta-feira do mês de outubro,
que em 2021 foi no dia 21.
A Confebras, além de coordenar nacionalmente a campanha de divulgação junto às
cooperativas de crédito brasileiras, desenvolveu extensa programação comemorativa ao DICC 2021 no bimestre setembro
- outubro, composta por uma websérie
especial dois webinars, detalhados no
próximo item - Projeto Conectcoop - deste
relatório.
Como incentivo à participação das cooperativas brasileiras nesta campanha, a
Confebras disponibilizou, na plataforma
Confebras EaD, o curso Gestão de Finanças
Pessoais gratuitamente para filiadas e
com desconto de 50% para não filiadas.

Relatório de Gestão 2021

10

ConectCoop:
a Confebras conectada em você!

O projeto ConectCoop, lançado em 2020,
intensificou a produção de webséries, webinars, lives e podcasts em 2021, ampliando a
disseminação de conhecimento, a reflexão
e o diálogo sobre questões relevantes para
o cooperativismo financeiro nacional a
partir de canais digitais.

Utilizando vários recursos da comunicação
digital, a Confebras produziu conteúdos e
convidou especialistas para falarem sobre
temas de grande interesse cooperativista
nos programas que informamos abaixo,
disponíveis em nossos canais no Youtube,
blog, redes sociais, Spotify, Deezer e Apple
Music.

Webséries /
Webinars

08/03
DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
Live - Liderança Feminina:
Visões de Futuro para uma
Sociedade Plural
Elaine Rodrigues
Psicóloga, coach e mentora

Acesse esse conteúdo!
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WEBSÉRIE MULHERES NA LIDERANÇA
Três episódios, apresentados pelas conferencistas:

22/03

29/03

Claudiane Piovesan
diretora executiva da Cresol
Frederico Westphalen

Nábia Jorge
diretora executiva do
Sicoob Central Rio

Acesse esse
conteúdo!

Acesse esse
conteúdo!

15/03

Aifa Naomi
Uehara de Paula
presidente do Sicoob
Central Rondon

Acesse esse
conteúdo!

11 a 20/10
DIA INTERNACIONAL DO
COOPERATIVISMO DE
CRÉDITO
Websérie especial DICC 2021

Apresentada pela superintendente da
Confebras, Telma Galetti, a websérie
constou de palestras de José Vandresen,
do Cresol Instituto (Programa Cresol
Educa: movimento de educação financeira
para crianças); Luiz Edson Feltrim, do InstiRelatório de Gestão 2021

tuto Sicoob (Programa Se Liga Finanças
Online); Álvaro Modernell, especialista em
educação financeira, dicas sobre educação
financeira; Sulana Mara da Silva Wan
Zuit, da Central Ailos (Progrid e educação
financeira) e Luís Schüler, da Unicred do
Brasil (Programas de educação financeira
da Unicred). Finalizando, o presidente da
Confebras, Moacir Krambeck, reforçou
convite para participação de todos no
webinar relativo ao DICC 2021.
12

21/10
WEBINAR CIDADANIA
FINANCEIRA: DIÁLOGOS
PARA UM MUNDO MELHOR
Cases de sucesso apresentados pela superintendente da Confebras, Telma Galletti, e
pelos convidados Luiz Edson Feltrim, superintendente do Instituto Sicoob; Ivo Bracht,
diretor executivo da Central Ailos; Alzimiro Thomé, presidente da Central Cresol
Baser; Vladimir Duarte, diretor Executivo

da Unicred; e Romeo Balzan, superintendente da Fundação Sicredi, mediados pelo
mentor de finanças comportamentais,
Fábio Viana. Encerrando, o presidente da
Confebras, Moacir Krambeck, destacou,
na mensagem final, a importância de que
as comemorações do DICC, além de celebrativas, sejam também uma contribuição
para o contínuo fortalecimento do cooperativismo de crédito e para o bem-estar
humano, financeiro e social de todos.

11/10
Acesse esse
conteúdo!

LANÇAMENTO DA WEBSÉRIE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Telma Galletti, superintendente da Confebras

12/10
Acesse esse
conteúdo!

CRESOL EDUCA E O ESPAÇO DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
José Vandresen, Gerente do Cresol Instituto

13/10
Acesse esse
conteúdo!

PROGRAMA SE LIGA FINANÇAS
ONLINE
Luiz Edson Feltrim, Superintendente do Instituto Sicoob

14/10

DICAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Acesse esse
conteúdo!
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Álvaro Modernell, especialista em Educação Financeira
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15/10
Acesse esse
conteúdo!

O PROGRID E OUTRAS AÇÕES DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Sulana Mara da Silva Wan Zuit, Gerente de Educação e Relacionamento com o Cooperado da Central Ailos

18/10
Acesse esse
conteúdo!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA UNICRED
Luís Schüler, Diretor Administrativo-Financeiro da Unicred do Brasil

19/10

NEUROFINANÇAS
Acesse esse
conteúdo!

Fábio Viana, mentor em finanças comportamentais

19/10
Acesse esse
conteúdo!

COOPERAÇÃO NA PONTA DO LÁPIS
Romeo Balzan, Superintendente da Fundação Sicredi

20/10
Acesse esse
conteúdo!

CONVITE PARA O WEBINAR DO DIA
INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS
DE CRÉDITO
Moacir Krambeck, presidente da Confebras

Relatório de Gestão 2021
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WEBINAR

17/09

21/10
CIDADANIA FINANCEIRA:
DIÁLOGOS PARA UM
MUNDO MELHOR
Telma Galletti, superintendente da
Confebras, Fábio Viana, mentor em
finanças comportamentais, e convidados

CONSTRUINDO SAÚDE
FINANCEIRA PARA UM
FUTURO MELHOR
Marcio Nami, economista comportamental na Consultoria Ponto C, e Luiz
Lesse, vice-presidente da Confebras e
diretor-presidente do Sicoob Executivomento do BACEN

Acesse esse
conteúdo!

Acesse esse
conteúdo!

19/04
Acesse esse
conteúdo!

BUREAUCOOP: EM
UMA ÚNICA FONTE,
OS DADOS DO
COOPERATIVISMO DE
CRÉDITO BRASILEIRO
Kedson Macedo, então presidente
da Confebras, e Gustavo Martins dos
Santos, chefe adjunto do Depto. de
Monitoramento do BACEN
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PODCASTS

03/03
13º CONGRESSO BRASILEIRO
DAS COOPERATIVAS DE
CRÉDITO - CONCRED
Neilson Pereira, diretor executivo
do Sicoob NE

Acesse esse
conteúdo!

18/11
O SESCOOP NACIONAL, A
OCB, A CONFEBRAS E O
DESENVOLVIMENTO DO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
Thiago Abrantes, coordenador do
ramo crédito da OCB

Acesse esse
conteúdo!

Relatório de Gestão 2021
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13º Concred:
o Cooperativismo Digital

93.983

reações

4.486
chat
375

Congresso Brasileiro
de Cooperativismo
de Crédito

É possível realizar, com sucesso, um
congresso nacional de grandes proporções diante do isolamento social imposto
pela pandemia? O 13º Congresso Brasileiro
das Cooperativas de Crédito - Concred,
realizado de 18 a 20/08, no formato digital,
provou que sim.
Com o tema “Cooperativismo de Crédito
conectado em um único propósito: a
transformação econômica e social do
país”, o Concred propôs uma reflexão
sobre a economia, a sociedade e o papel
do cooperativismo de crédito como
agente em um mundo em profunda transformação. E proporcionou aos congressistas uma experiência imersiva, baseada
no compartilhamento, na interação e no
engajamento.

perguntas

Como nas edições presenciais, o Concred
digital reuniu palestrantes e conferencistas de renome, especializados em
mercado financeiro, sustentabilidade,
ESG, tecnologia,
inovação, diversidade, gestão de pessoas,
desenvolvimento interpessoal e relações
humanas, entre outros.
O evento teve 2800 inscritos e foi transmitido na Linguagem Brasileira de Sinais
(LIBRAS). Integrando a programação, a
Feira Virtual de Negócios Cooperativistas,
com estandes 3D de patrocinadores e
parceiros, promoveu networking e intercooperação.

Acesse o ebook
do evento!
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Esta iniciativa foi uma atividade paralela ao 13º
Concred, realizada nos dias 19 e 20/08, com o objetivo de fortalecer a identidade e a aproximação das
novas gerações com o Cooperativismo Financeiro.
Em um ambiente virtual criado em parceria com
a Escola de Criatividade de Curitiba e inspirado no
tema “Que futuro você quer e pode construir?”,
cerca de 800 jovens participaram desta ação, refletindo e debatendo temas relacionados a cooperativismo, economia colaborativa, negócios, trabalho,
educação, finanças e projetos de vida.

Acesse o ebook
do evento!

Relatório de Gestão 2021
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Editora Confebras:
literatura cooperativista ao alcance de todos
Única editora nacional dedicada exclusivamente ao cooperativismo e com mais
de 30 títulos publicados sobre este tema,
em 2021, durante o 13º Concred, a Editora
Confebras lançou os seguintes livros:
A Editora Confebras promove a aproximação entre autores cooperativistas e
leitores interessados pelo tema, facilitando
tanto a publicação de obras específicas
sobre diversos aspectos do cooperativismo quanto facilitando (e algumas vezes
até mesmo tornando possível) o acesso a
estas informações, a este conhecimento e
a este saber advindo dos autores e de seus
estudos.

EDITORA

Confebras

Acesse esse
conteúdo!

Café Cooperativo Economia colaborativa,
diversidade e inovação: a
tríade dos negócios sustentáveis
Lições de Liderança
– A trajetória de
José Valdir Ribeiro
dos Reis
Ruy Mattos

Taís Di Giorno

Gestão e Análise de
Crédito nas Instituições Financeiras
Cooperativas
Euder Lopes

Acesse esse
conteúdo!
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14º Concred:
Cooperativismo Financeiro rumo ao mundo 5.0

Ainda no entusiasmo da realização tão
inédita quanto bem sucedida do 13º
Concred, a Confebras iniciou os preparativos para a 14ª edição do evento, que,
programada para 2022 em Recife, terá
formato híbrido e será ainda mais inovadora.
Estima-se que, no período de 10 a 12/08,
mais de 5 mil congressistas (presenciais
e digitais), participem do 14º Concred,
comprovando a credibilidade conquistada e o interesse pelo evento. Em
dezembro/2021, a procura por ingressos
superou expectativas.

Relatório de Gestão 2021

O tema “Futuros Plurais e a Essência
Humana: horizontes do Cooperativismo
Financeiro rumo à Sociedade 5.0” reunirá
no 14º Concred palestrantes e conferencistas nacionais e internacionais consagrados em áreas como comunicação,
tecnologia, inovação, tendências de
futuro, sustentabilidade, desenvolvimento
humano, diversidade e inclusão.
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A programação se estrutura nos seguintes eixos:

Cenários globais: análises atuais e contextualizadas da economia e do mercado, com
apresentação de tendências relativas à regulação atual, intercooperação e inovação.

Ambidestria Organizacional: reflexões sobre
gestão empresarial fortemente mercadológica, porém considerando questões sociais,
ambientais e de governança.

Essência Humana: políticas de gestão e
iniciativas que valorizem a comunicação
humana e resgatem o bem-estar físico e
mental nas organizações.

Futuros Plurais: o horizonte transformador
das inter-relações entre empresas, colaboradores e consumidores, rumo à sociedade 5.0.

Além de palestras, conferências, talk
shows, estúdio ConectCoop, Espaço Integração Juventude e Arena 5.0, a grande
novidade do 14º Concred será o lançamento do Prêmio Concred ESG.

Acesse o site
do evento!
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Diferentemente de outras iniciativas
similares, pretende-se que o lançamento
deste prêmio seja o marco inicial de um
divisor de águas no cooperativismo financeiro nacional em relação a gestões efetivamente focadas na sustentabilidade
Social, Ambiental e de Governança.

Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito

Novo site:
a Confebras bem perto de você!
A Confebras lançou, no mês de novembro,
seu novo site que, inspirado no conceito
mobile friendly, foi planejado para oferecer
ao usuário uma experiência de navegação
mais amigável, responsiva, com funcionalidades que facilitem o acesso aos
programas, serviços e conteúdos oferecidos pela Confederação.

ACESSE
www.confebras.coop.br
E CONFIRA!

Performance Digital Confebras 2019 - 2021
Diversas ações, iniciativas e realizações
apresentadas neste Relatório mostram
como a Confebras valoriza a comunicação
digital como estratégia e recurso fundamental para aproximação e relaciona-

mento com seu público-alvo e, também,
para a formação e informação cooperativistas e para a promoção da educação
financeira.

Veja, no comparativo a seguir, a performance
da Confebras nas plataformas digitais.
2021

2019

2020

Média Mensal –
visitantes únicos

17.530

31.539

20.995

FACEBOOK

1.509

1.536

1.573

TWITTER

501

591

646

LINKEDIN

8.950

9.514

9.704

INSTAGRAM

1.142

1.663

2.042

41

491

632

Rede/Canal
SITE

Curtidas na página
Seguidores
Conexões

Seguidores

YOUTUBE
Inscritos
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Confebras é destaque na Semana ENEF

Com o programa CooperaEduca em casa,
a Confebras foi presença marcante na 8ª
Semana Nacional de Educação Financeira
- ENEF, promovida pelo Fórum Brasileiro
de Educação Financeira, no período de
8 a 14 de novembro de 2021. Adequando-se aos objetivos da Semana ENEF, esta
iniciativa lúdico-pedagógica de educação
cooperativista-financeira, voltada para
a faixa etária de 6 a 8 anos, foi adaptada
especialmente para o formato e características do evento.
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Mobilizações em prol do SNCC

A defesa do Ato Cooperativo na Reforma
Tributári A defesa do Ato Cooperativo na
Reforma Tributária foi uma das pautas
mais importantes do Cooperativismo em
2021. Neste sentido, diversas lideranças
cooperativistas se mobilizaram pela
inclusão da Emenda nº 8 no texto da PEC
110/2019, tendo em vista adequações que
garantam a cooperativas e cooperados
critérios justos de tributação.
Atuando ativamente em prol deste objetivo e em sintonia com a Organização
das Cooperativas Brasileiras, a Confebras,
desenvolveu intensa ação institucional
junto às suas filiadas, mobilizando-as para
se manifestarem expressivamente à base
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cooperativista no Congresso Nacional,
visando sensibilizar a relatoria da emenda
no Senado Federal. a foi uma das pautas
mais importantes do Cooperativismo em
2021. Neste sentido, diversas lideranças
cooperativistas se mobilizaram pela
inclusão da Emenda nº 8 no texto da PEC
110/2019, tendo em vista adequações que
garantam a cooperativas e cooperados
critérios justos de tributação.

Saiba mais em:
www.reformatributaria.coop.br
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Governança
No mês de abril, durante a Assembleia Geral Ordinária, a Confebras realizou eleição dos
novos membros dos seus órgãos estatutários, que ficaram assim compostos:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (2021 – 2023)
Diretoria Executiva

Presidente

Moacir Krambeck
(Central Ailos)

Vice-Presidente

Diretor Executivo

Luiz Lesse
Moura Santos

Celso Ramos Régis

(Sicoob Planalto Central)

(Sicredi União MS/TO
e Oeste da Bahia)

Conselheiros

Alzimiro Thomé

Donizetti José

Kedson Macedo

(Cresol Confederação)

(Central CrediSIS)

(Cooperforte)

Remaclo Fischer
Júnior
(Unicred do Brasil)
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CONSELHO
CONSELHO FISCAL
FISCAL (2021
(2021 –– 2024)
2024)
Membros Efetivos

Neilson Santos
Oliveira

(Sicoob Central Nordeste)

Nestor Ferreira
Campos Filho
(Confederação Nacional
das Cooperativas de
Crédito – CNAC)

Ivo Lara Rodrigues
(Federação Nacional das
Cooperativas de Crédito –
FNCC)

Suplentes

José Maria
Azevedo
(Unicred Central SC/PR)
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Zeir Ascari
(Sicredi Cerrado)

Carmem Lúcia
Benevides
(Coopestado)
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Planejamento Estratégico:
nosso caminho para o futuro

A visão de futuro da Confebras vislumbra
um crescimento institucional expressivo
nos próximos anos, isto pressupõe o aprimoramento dos atuais serviços, a implantação de novos projetos e a oferta de mais
produtos pela Confederação.
Certa deste contexto social e econômico
em que otimizar processos e elevar a
performance são medidas fundamentais
para atrair mais filiadas e novos parceiros
de negócios, em meados de 2021 a Confebras instituiu uma equipe multidisciplinar,
atribuindo-lhe a responsabilidade de
elaborar o Planejamento Estratégico da
Confederação.

Missão

Contribuir para o
desenvolvimento sustentável
do Cooperativismo de Crédito,
difundindo a cultura
cooperativista, com ênfase na
educação e no aperfeiçoamento
da gestão.
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Desde então, este time realizou um
estudo detalhado que é a primeira etapa
do Planejamento Estratégico e está subsidiando a reorganização de todas as áreas
para aperfeiçoar o fluxograma, aprimorar
o desempenho das atividades e efetivar a
implementação de novos projetos.
O Planejamento Estratégico orientará a
Confebras no seu ideal de ser referência
nacional e internacional, reconhecida
e respeitada como entidade relevante,
confiável e necessária para as filiadas e
para o ecossistema do cooperativismo de
crédito brasileiro, conforme estes novos
enunciados:

Visão

Ser referência global no
desenvolvimento da gestão,
promovendo a sustentabilidade
do cooperativismo de crédito
brasileiro.

Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito

35 anos: uma história de
realizações, conquistas e vitórias

No dia 1º de novembro de 2021, a Confebras
completou 35 anos, um marco emblemático, que merece ser lembrado. Entretanto,
temos muito mais a comemorar do que
este registro histórico.
Somos grandes: 36 cooperativas filiadas
diretamente e 452 filiadas indiretamente, o que representativamente significa um total 7,1 milhões de cooperados
brasileiros, unidos pelos ideais de solidariedade e ajuda mútua, e comprometidos
também com o desenvolvimento local de
nossas comunidades.
A Confebras se sente muito honrada em
representar e ao mesmo tempo servir
a este vasto e rico universo cooperativista-financeiro nacional, contribuindo
decisivamente para sua expansão e aperfeiçoamento. Assim, entre outras ações,
promove e incentiva cada vez mais a
intercooperação, visando a troca de experiências no ecossistema cooperativista e
o compartilhamento de toda sua infraestrutura, o que gera redução de custos e
potencialização de resultados.

“

A trajetória
percorrida e os
desafios vencidos nos
levaram à posição
consagrada em que
hoje a Confederação
se encontra: o lugar no
pódio reservado a uma
instituição atuante,
vencedora, admirada,
sólida, confiável,
representativa e
respeitada!

”

Moacir Krambeck,
presidente da Confebras
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Para isto, não poupa esforços nem recursos
para oferecer o que há de mais avançado em termos de tecnologia, inovação,
formação, informação, atualização, capacitação, qualificação, educação cooperativista e financeira, integração e relacionamento intercooperativo. Tudo com vistas
ao fortalecimento do Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo e à promoção do
bem-estar, da inclusão e da transformação
humana e social.

Aos 35 anos de existência, a Confebras é
uma instituição madura, com a responsabilidade de sempre ousar, ver além do
horizonte e renovar os ideais de futuro
a cada realização para corresponder ao
que dela esperam o Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo e a própria sociedade
brasileira.

Correspondendo à confiança de nossas
filiadas, durante todos estes anos atuamos
firmemente em prol do cooperativismo de
crédito brasileiro e, como resultado, nosso
sistema está cada vez mais reconhecido
como agente de desenvolvimento econômico-financeiro e social.

“

Ao contribuir para o
aprimoramento, desenvolvimento
e fortalecimento do
cooperativismo de crédito
nacional, a Confebras está
contribuindo também para o
bem-estar financeiro, social,
humano e sustentável –
individual, e coletivo – de todos
os brasileiros.
Telma Galletti,

”

superintendente da Confebras
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Evolução dos principais
números do Sistema Confebras
Principais números do Conglomerado Confebras em 2021

Total Ativos

215.744.638.556

Operações de Crédito

Depósitos

126.147.718.095

129.397.620.305
34.376.522.317

Patrimônio Líquido

7.506.329

Cooperados

6.277.359

Cooperados PF

Cooperados PJ

1.228.970

Cooperados Sexo
Sexo Masculino
Masculino
Cooperados

Cooperados Sexo Feminino

3.600.006

2.676.947

35

Cooperativas Diretas

Cooperativas Indiretas

454
Data-base: Dezembro/2021
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Dados consolidados SNCC em 2021
Nº COOPERATIVAS SINGULARES

826

ATIVOS TOTAIS

409,09 Bilhões

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

249,38 Bilhões

DEPÓSITOS TOTAIS

253,11 Bilhões

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

64,96 Bilhões

POSTOS DE ATENDIMENTO

6.966

COOPERADOS TOTAIS

14.682.688

COOPERADOS PESSOA JURÍDICA

2.223.982

COOPERADOS PESSOA FÍSICA

12.458.706

COOPERADOS SEXO FEMININO

5.376.525

COOPERADOS SEXO MASCULINO

7.081.302

COOPERADOS SEXO NÃO INFORMADO

879
Data-base: Setembro/2021

Demonstrações Contábeis

e Notas Explicativas de 2021

Balanços Patrimoniais

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Valores em reais - R$

ATIVO

Nota explicativa

Circulante

2021

2020

2.951.751,14

2.666.376,61

Disponibilidades

4

2.536.574,76

2.275.391,64

Outros créditos

5

303.154,09

276.241,59

Outros valores e bens

6

112.022,29

114.743,38

Não-Circulante

146.054,24

157.892,33

Permanente

146.054,24

157.892,33

investimentos

7

66.162,65

63.918,24

Imobilizado

8

79.891,59

92.797,32

Intangível

9

0,00

1.176,77

3.097.805,38

2.824.268,94

2021

2020

865.786,01

670.867,80

865.786,01

670.867,80

Total do ativo

PASSIVO

Nota explicativa

Circulante

Outras obrigações
Obrigações Sociais
e Trabalhistas

10a

61.596,74

29.333,65

Obrigações Tributárias

10b

47.379,17

17.565,44

Fornecedores e
Credores Diversos

10c

650.081,93

581.572,97
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Provisões Trabalhistas
e Tributárias

10d

Patrimônio Líquido

106.728,17

42.395,74

2.232.019,37

2.153.401,14

Capital social

11a

50.106,49

51.738,49

Reserva Legal

11b

2.027.750,59

1.282.406,16

FATES

11c

75.144,64

83.208,26

Sobras à disposição da
AGO

11d

79.017,65

736.048,23

3.097.805,38

2.824.268,94

Total do passivo

Demonstrações de Sobras ou Perdas			
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Valores em reais - R$

DSP

Nota
explicativa

Ingressos/Receitas
operacionais
Taxa de manutenção

13a

Resultado bruto das
receitas operacionais
(-) Deduções da receita
operacional

13b

Devoluções e
cancelamentos
Impostos e contribuições

3j

Ingressos - Outras receitas/
Dispêndios - Despesas
operacionais

2021

2020

841.860,00

852.860,00

841.860,00

852.860,00

841.860,00

852.860,00

(68.457,21)

(52.621,79)

(3.319,67)

-

(65.137,54)

(52.621,79)

(734.190,65)

77.594,26

Despesas de pessoal

12a

(1.715.266,98)

(1.383.162,54)

Despesas administrativas

12b

(605.977,63)

(479.893,41)

Despesas tributárias

12c

(10.122,29)

(10.627,05)

Receitas Extraordinárias

14a

3.512.496,28

2.671.294,79

Despesas Extraordinárias

14b

(1.915.320,03)

(720.017,53)

39.212,14

877.832,47

53.749,81

39.862,84

Resultado operacional

Resultado não operacional
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Receitas não operacionais

81.695,71

59.168,33

Despesas não operacionais

(27.945,90)

(19.305,49)

-

(12.421,49)

Provisão para IRPJ

-

(4.658,06)

Provisão para CSLL

-

(7.763,43)

92.961,95

905.273,82

Provisão para IRPJ e CSLL

15b

Resultado no exercício
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações de Sobras ou Perdas
Consolidação operações atos cooperados e não cooperados
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em reais - R$

DSP

Nota
explicativa

Ingressos/Receitas
operacionais
Taxa de manutenção

13a

Resultado bruto das
receitas operacionais
(-) Deduções da receita
operacional

13b

Devoluções e
cancelamentos
Impostos e
contribuições

3j

Ingressos - Outras
receitas/Dispêndios Despesas operacionais

Atos
Cooperativos

Atos Não
Cooperativos

Consolidado
2021

2020

841.860,00

-

841.860,00

852.860,00

841.860,00

-

841.860,00

852.860,00

841.860,00

-

841.860,00

852.860,00

-

(68.457,21)

(68.457,21)

(52.621,79)

-

(3.319,67)

(3.319,67)

-

-

(65.137,54)

(65.137,54)

(52.621,79)

451.203,10

(1.185.393,75)

(734.190,65)

77.594,26

Despesas de pessoal

12a

(705.489,31)

(1.009.777,67)

(1.715.266,98)

(1.383.162,54)

Despesas administrativas

12b

(249.238,60)

(356.739,03)

(605.977,63)

(479.893,41)

Despesas tributárias

12c

(4.163,30)

(5.958,99)

(10.122,29)

(10.627,05)

Receitas Extraordinárias

14a

2.197.865,43

1.314.630,85

3.512.496,28

2.671.294,79

Despesas Extraordinárias

14b

(787.771,13)

(1.127.548,90)

(1.915.320,03)

(720.017,53)

1.293.063,10

(1.253.850,96)

39.212,14

877.832,47

(11.494,15)

65.243,96

53.749,81

39.862,84

0,00

81.695,71

81.695,71

59.168,33

Resultado operacional
Resultado não operacional
Receitas não operacionais
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Despesas não operacionais

(11.494,15)

(16.451,75)

(27.945,90)

(19.305,49)

-

-

-

(12.421,49)

Provisão para IRPJ

-

-

-

(4.658,06)

Provisão para CSLL

-

-

1.281.568,95

(1.188.607,00)

Provisão para IRPJ e CSLL

15b

Resultado no exercício

(7.763,43)

92.961,95

905.273,82

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimômio líquido
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em reais - R$

Eventos

Saldos em 31 de dezembro de
2019

Capital

42.165,31

Reserva
Legal

Sobras ou perdas
acumuladas

FATES

Total

1.195.812,25

0,00

1.363,06

1.239.340,62

Movimentações de Capital
Integralização
Devolução

10.205,65

10.205,65

(632,47)

(632,47)

Sobras líquidas antes das
destinações

905.273,82

905.273,82

(86.593,91)

(86.593,91)

Destinações
Das sobras de 2020
Reserva Legal ( 10% )

-

FATES ( 5% ) Estatuto
+ Sobras Atos Não
Cooperados

-

Utilização do FATES 2020

(82.631,68)

82.631,68

-

-

-

(786,48)

(786,48)

86.593,91

-

-

86.593,91

Transferência de Cotas de
Capital

-

-

-

-

Compensação de Perdas de
Investimentos

-

-

-

-

Compensação de Perdas do
Exercicio

-

-

-

-

Ajuste de Exercicios Anteriores

-

-

-

-

51.738,49

1.282.406,16

736.048,23

83.208,26

2.153.401,14

9.573,18

86.593,91

736.048,23

81.845,20

914.060,52

Transferência Reserva Capital
Diretoria 2020

Saldos em 31 de dezembro de
2020
Mutações do exercício

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Valores em reais - R$

Eventos

Saldos em 31 de dezembro de
2020

Capital

Reserva
Legal

Sobras ou perdas
acumuladas

FATES

Total

1.282.406,16

736.048,23

83.208,26

2.153.401,14

-

-

-

-

-

(1.632,00)

-

-

-

(1.632,00)

51.738,49

Movimentações de Capital
Integralização
Devolução

Sobras/perdas líquidas antes
das destinações

92.961,95

92.961,95

Destinações
Das sobras de 2021
Reserva Legal ( 10% )

-

FATES ( 5% ) Estatuto
+ Sobras Atos Não
Cooperados

-

(-) Aplicação do FATES em
2020

-

Transferência Reserva Capital
Diretoria 2021

9.296,20

(9.296,20)
(4.648,10)

4.648,10

-

-

-

(12.711,72)

(12.711,72)

-

736.048,23

(736.048,23)

-

-

Transferência de Cotas de
Capital

-

-

-

-

-

Compensação de Perdas de
Investimentos

-

-

-

-

-

Compensação de Perdas do
Exercicio

-

-

-

-

-

Ajuste de Exercicios Anteriores

-

-

-

-

-

Saldos em 31 de dezembro de
2021

50.106,49

2.027.750,59

79.017,65

75.144,64

2.232.019,37

Mutações do exercício

(1.632,00)

745.344,43

(657.030,58)

(8.063,62)

78.618,23

-

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos fluxos de caixa

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Valores em reais - R$

DESCRIÇÃO

31/12/2021

12/31/2020

92.961,95

905.273,82

-

-

Depreciações e Amortizações

24.456,06

19.305,49

Aumento (redução) em ativos operacionais

(24.191,41)

111.544,05

Outros Créditos

(26.912,50)

130.919,51

2.721,09

(19.375,46)

Aumento (redução) em passivos operacionais

194.918,21

404.970,77

Outras Obrigações

194.918,21

404.970,77

Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais

195.182,86

535.820,31

(2.244,41)

(3.277,91)

(13.863,40)

(29.075,54)

-

-

3.489,84

-

(12.617,97)

(32.353,45)

Aumento por novos aportes de Capital

(1.632,00)

9.573,18

Destinações do FATES

(12.711,72)

(786,48)

Constituição do FATES

-

-

(14.343,72)

8.786,70

261.183,12

1.417.527,38

No Ínicio do Período

2.275.391,64

857.864,26

No Fim do Período

2.536.574,76

2.275.391,64

261.183,12

1.417.527,38

Atividades Operacionais
Sobras/Perdas do Exercício
Ajuste de Exercícios Anteriores

Outros Valores e Bens

Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimento
Aquisição de Imobilizações de Uso
Aplicação no Intangível
Baixa de Imobilizado
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos
Atividades de Financiamentos

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades/
Equivalentes
Modificações em Disponibilidades Líquida/Equivalentes

Variação Líquida das Disponibilidades/Equivalentes

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da administração
às demonstrações contábeis

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
1. Contexto operacional
A Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito tem por objetivo principal a promoção
do cooperativismo de crédito em seus vários segmentos, bem como a defesa dos interesses
comuns de suas filiadas, contribuindo para a constituição de uma sociedade mais justa e
solidária. Promove a educação cooperativista e financeira, a promoção de intercâmbios de
estudos, bem como a qualificação e a certificação profissional no âmbito do cooperativismo,
em especial junto ao ramo crédito, a representação das filiadas junto a órgãos nacionais e
internacionais, zelando pela preservação dos valores e da filosofia do Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da Confebras e
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as
alterações exigidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, adaptadas às peculiaridades da legislação cooperativista, bem como como apresentadas conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, com adaptações para cooperativas de terceiro
grau, como Confederação. Consideram, ainda, no que for julgado pertinente e relevante, os
pronunciamentos, orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. Resumo das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis
estão definidas a seguir:
a) Disponibilidades 										
											
As Disponibilidades são avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos até a data do balanço. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez.											
											
b) Outros Créditos									
										
Valores de Outros Créditos que se referem a importâncias devidas à Confebras por pessoas
físicas ou jurídicas domiciliadas no País, com relevância para as taxas de manutenção devidas
pelas filiadas e contabilizadas pelo regime de competência.						
												
c) Outros Valores e Bens 										
									
Compostos basicamente pela quantidade de livros e cursos sobre cooperativismo e estocados e prontos para distribuição, os quais são contabilizados pelo valor de custo, ajustados
a valor recuperável de ativos através da constituição de provisão, de acordo com as normas
vigentes.													
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d) Investimentos 										
											
Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.							
													
e) Imobilizado, Intangível e Diferido									
												
Correspondente aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou exercídos com essa finalidade, bem como benfeitoria em imóveis de terceiros. Demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, menos
depreciação e amortização acumulada.									
												
As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear para baixar o custo de
cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas na nota explicativa de
número 8, que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.				
												
f) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (“impairment”)
		
													
O “impairment” deverá ser reconhecido se o valor de contabilização de um ativo ou de sua
unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. Essa avaliação é revista anualmente a fim de verificar eventuais indicativos de perda por “impairment”.				
												
Na avaliação da Administração, no período corrente não existem indicativos para reconhecimento de perda por “impairment”.									
											
g) Ativos e passivos contingentes									
											
Os ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são
apenas divulgados em nota explicativa. 								
													
Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis
e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativas.		
									
Não há ativos e passivos contingentes em curso na Confederação.					
												
h) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes						
												
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.						
													
Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.		
												
i) Apuração do resultado											
								
Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência.		
									
As receitas e despesas são reconhecidas na demonstração de sobras em conformidade com
o regime de competência. 										
										
j) Tributos Federais, Estaduais, Imposto de Renda e Contribuição social				
												
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado
apurado em operações consideradas como atos não-cooperativos. O resultado apurado em
operações realizadas com cooperados é isento de tributação.						
												
Realizamos no exercício de 2021 operações consideradas como atos não-cooperativos e os tributos
federais e estaduais, tais como: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS foram apurados e recolhidos,
conforme determina a Legislação vigente.						
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4. Disponibilidades
Do valor total das disponibilidades que representam os saldos das contas correntes e contas
investimentos mantidas nos bancos, abaixo relacionados, e valores em caixa como numerários:

2021

2020

-

-

Bancos conta movimento

2.536.574,76

2.275.391,64

Total

2.536.574,76

2.275.391,64

2021

2020

104,28

40.961,96

Adiantamento a fornecedores

16,00

68,54

Caução de Aluguel a receber

27.053,60

26.468,97

Valores a recuperar tributários

187.082,05

151.285,12

Valores a receber - Taxas de manutenção

88.898,16

54.457,00

-

3.000,00

303.154,09

276.241,59

2021

2020

100.540,14

103.173,58

11.482,15

11.569,80

Caixa

5. Outros créditos
Os valores sobre Outros créditos referem-se a:

Adiantamento salariais e de férias a funcionários

Valores a receber - Não filiadas
Total

6. Outros valores e bens
Os valores sobre Outros valores e bens referem-se a:

Livros sobre cooperativismo - em estoque
Estoque de Brindes (Intercâmbio Internacional)

														
Total
112.022,29
114.743,38
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7. Investimentos
Estão compostos de cotas de participações junto ao Sicoob Executivo , ao Sicredi Planalto
Central e a Cooperforte, respectivamente. Estando assim distribuidos:

Ações e cotas
Sicoob Executivo

2021

2020

54.879,54

53.803,68

11.226,75

10.059,74

56,36

54,82

66.162,65

63.918,24

Sicredi Planalto Central
COOPERFORTE
Total de Investimentos

8. Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear
com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado. Os grupos foram depreciados conforme taxas de: Mobiliário - 10% aa; móveis, aparelhos de Refrigeração e Máquinas
e equipamentos - 10% aa; sistema de comunicação - 10% aa e sistema de processamento de
dados - 20% aa. O imobilizado teve a seguinte movimentação:			

2020

Entradas

Baixas

Depreciações
Acumuladas

2021

Mobiliário

60.401,50

-

5.214,76

(21.406,10)

55.186,74

Sistema de comunicação

13.109,96

11.688,00

4.994,00

(8.046,86)

19.803,96

108,70

-

-

(108,70)

108,70

Móveis e Utensílios

4.837,50

-

-

(2.206,46)

4.837,50

Máquinas e Equipamentos

3.054,87

-

-

(2.512,77)

3.054,87

Aparelhos de Refrigeração

10.186,34

-

-

(4.187,72)

10.186,34

Sistema de processamento
de dados

105.457,49

2.175,40

8.708,84

(73.741,96)

98.924,05

Total

197.156,36

13.863,40

18.917,60

(112.210,57)

192.102,16

Biblioteca
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As depreciações acumuladas tiveram as seguinte movimentações:
2020

Reversões

Baixas

Depreciações
no período

2021

Mobiliário

(19.363,84)

-

(3.889,55)

(5.931,81)

(21.406,10)

Sistema de comunicação

(8.870,73)

-

(4.562,94)

(3.739,07)

(8.046,86)

Biblioteca

(108,70)

-

-

-

(108,70)

Móveis e Utensílios

(1.764,11)

-

-

(442,35)

(2.206,46)

Máquinas e Equipamentos

(2.067,31)

-

-

(445,46)

(2.512,77)

Aparelhos de Refrigeração

(3.169,09)

-

-

(1.018,63)

(4.187,72)

Sistema de processamento
de dados

(69.015,26)

-

(7.820,30)

(12.547,00)

(73.741,96)

(104.359,04)

-

(16.272,79)

(24.124,32)

(112.210,57)

Total
Total do Imobilizado

92.797,32

79.891,59

9. Intangível
Demonstrado pelo custo de aquisição, refere-se aos custos com as licenças de uso de
programas de processamentos de dados.
As amortizações foram calculadas para o período de cinco anos a 20% aa.

2020

Entradas

Baixas

Amortizações

2021

Licenças e Programas

8.735,42

-

8.735,42

-

-

Amortizações acumuladas

(7.558,65)

-

(7.890,39)

(331,74)

0,00

1.176,77

-

845,03

(331,74)

0,00

Total

10. Obrigações Fornecedores, Sociais, Trabalhistas, Tributárias e Provisões
Os Valores com obrigações registradas no Passivo Circulante Exigivel a Curto Prazo, referem-se a: 													

2021

2020

61.596,74

29.333,65

a) Obrigações Sociais e Trabalhistas
Obrigações Sociais e Trabalhistas
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b) Obrigações Tributárias

Obrigações Tributárias

47.379,17

17.565,44

Fornecedores

621.236,54

45.004,48

Credores Diversos

28.725,39

536.568,49

650.081,93

581.572,97

Provisões Trabalhistas

106.728,17

42.395,74

Provisões IRPJ e CSLL

-

-

106.728,17

42.395,74

865.786,01

670.867,80

c) Fornecedores e Credores Diversos

Total
d) Provisões Trabalhistas e Tributárias

Total

Total

11. Patrimônio Líquido
a) Capital Social
O Capital Social, totalmente integralizado, está representado pela participação de 35 (trinta e
cinco) associadas, atingindo o montante de R$ 50.106,49 (cinquenta mil, cento e seis reais e
quarenta e nove centavos) conforme abaixo:								
			

Associadas

Valor

Participação

1

Cecoop

1.000,00

2,00%

2

Central Ailos

1.000,00

2,00%

3

CNAC

1.000,00

2,00%

4

Cooperforte

1.000,00

2,00%

5

Coopestado

1.000,00

2,00%

6

CrediBRF

1.000,00

2,00%

7

CrediSIS CentralCredi

1.000,00

2,00%

8

Cresol Confederação

1.000,00

2,00%

9

Federação Nacional das Cooperativas de Crédito (FNCC)

1.000,00

2,00%

10

Primacredi

1.000,00

2,00%

11

Sicoob Cecres

1.000,00

2,00%

12

Sicoob Central Cecresp

6.324,73

12,62%

13

Sicoob Central Crediminas

1.000,00

2,00%

14

Sicoob Central Nordeste

1.264,93

2,52%
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15

Sicoob Central Norte

1.000,00

2,00%

16

Sicoob Central Rio

1.000,00

2,00%

17

Sicoob Central Rondon

1.764,93

3,52%

18

Sicoob Central SC/RS

1.000,00

2,00%

19

Sicoob Central Unicoob

4.427,26

8,84%

20

Sicoob Coopec

1.000,00

2,00%

21

Sicoob Credicom

1.000,00

2,00%

22

Sicoob Credimonte

1.000,00

2,00%

23

Sicoob Credivertentes

1.000,00

2,00%

24

Sicoob Planalto Central

6.324,64

12,62%

25

Sicoob São Paulo

1.000,00

2,00%

26

Sicoob Uni

1.000,00

2,00%

27

Sicoob Unicentro Brasileira

1.000,00

2,00%

28

Sicredi Cerrado GO

1.000,00

2,00%

29

Sicredi Fronteiras PR/SC/SP

1.000,00

2,00%

30

Sicredi Planalto Central

1.000,00

2,00%

31

Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia

1.000,00

2,00%

32

Sicredi União PR/SP

1.000,00

2,00%

33

Unicred Central RJ/MT

1.000,00

2,00%

34

Unicred Conexão

1.000,00

2,00%

35

Unicred do Brasil

1.000,00

2,00%

50.106,49

100,00%

Total

b) Reserva Legal
O Fundo de Reserva Legal destina-se a reparar as perdas e a atender ao desenvolvimento das
atitividades da Confebras.
O Fundo de Reserva Legal teve a seguinte movimentação:						
											

Saldo inicial

Reserva Legal - Destinação estatutária de 10% das sobras do
exercício
Destinação das Sobras de 2020 pela diretoria

Saldo final
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2021

2020

1.282.406,16

1.195.812,25

9.296,20

86.593,91

736.048,23

-

2.027.750,59

1.282.406,16
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c) FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social					

					

O FATES destina-se à prestação de assistência técnica, educacional e social às Cooperativas
filiadas, dirigentes da Confederação e, conforme previsto no Estatuto Social, aos empregados
da Confebras.											
O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social teve a seguinte movimentação:

2021

2020

83.208,26

1.363,06

4.648,10

43.296,95

-

39.334,73

Utilização

(12.711,72)

(786,48)

Saldo final

75.144,64

83.208,26

Saldo anterior

Destinação estatutária de 5% das sobras
Destinação Sobras Atos Não Cooperativos

d) Sobras ou Perdas
As Sobras Bruta no valor de R$ 92.961,95 (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e
noventa e cinco centavos) tiveram a seguinte destinação.

2021

2020

Sobras Brutas

92.961,95

905.273,82

Reserva legal - 10%

(9.296,20)

(86.593,91)

FATES - 5% exercício de 2021

(4.648,10)

(43.296,95)

-

(39.334,73)

79.017,65

736.048,23

FATES - Atos Não Cooperativos

Sobras Líquidas

12. Despesas de Pessoal / Despesas Administrativas
Tiveram as seguintes composições nos seguimentos:				

(a)

2020

(394.816,75)

(264.249,25)

Despesas com pessoal
Benefícios
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Encargos

(338.799,89)

(296.993,27)

Proventos

(908.207,32)

(885.316,26)

-

(6.203,65)

Estagiários

(7.946,59)

(9.122,46)

Outras Despesas com Pessoal

(1.164,00)

(1.370,15)

(64.332,43)

80.092,50

(1.715.266,98)

(1.383.162,54)

2021

2020

Despesas de energia

(5.285,92)

(5.216,29)

Despesas de aluguéis

(62.537,53)

(75.479,84)

Despesas de comunicação

(74.476,52)

(73.563,33)

Despesas de manutenção e conservação de bens

(3.385,00)

(179,50)

Despesas de material de expediente

(8.443,46)

(11.439,64)

Despesas de processamento de dados

(54.832,17)

(47.924,54)

(5.667,31)

(11.666,56)

Despesas de serviços de terceiros

(182.618,97)

(147.461,41)

Despesas de serviços técnicos especializados

(142.732,25)

(50.516,46)

Despesas de transporte

(9.966,52)

(6.957,66)

Despesas de viagem no país

(14.302,17)

(26.183,42)

Outras despesas administrativas

(41.729,81)

(23.304,76)

(605.977,63)

(479.893,41)

Despesas Tributárias

2021

2020

Despesas Tributárias

(10.122,29)

(10.627,05)

(2.331.366,90)

(1.873.683,00)

Treinamento

Provisões Trabalhistas

Total

(b)

Despesas administrativas

Despesas de serviços do sistema financeiro

Total

(c)

Total

13. Receitas de Associadas
A arrecadação das associadas no exercicio de 2021 totalizou o valor de R$ 841.860,00 (oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), conforme composição a seguir:		
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(a)

2021

2020

Receitas Operacional de Associadas

1

Banricoop

3.000,00

9.000,00

2

Cecoop

12.000,00

12.000,00

3

Central Ailos

42.000,00

42.000,00

4

Central Sicredi N/NE

-

3.500,00

5

CNAC

12.000,00

12.000,00

6

Cooperforte

18.000,00

18.000,00

7

Coopestado

6.000,00

6.000,00

8

CrediBRF

18.000,00

15.000,00

9

CrediSIS CentralCredi

18.000,00

18.000,00

10

Cresol Confederação

42.000,00

42.000,00

11

Federação Nacional das Cooperativas de Crédito (FNCC)

42.000,00

42.000,00

12

Primacredi

20.963,28

20.963,28

13

Sicoob Cecres

18.000,00

18.000,00

14

Sicoob Central Cecresp

56.117,88

56.117,88

15

Sicoob Central Crediminas

42.000,00

42.000,00

16

Sicoob Central Nordeste

18.000,00

18.000,00

17

Sicoob Central Norte

31.177,92

31.177,92

18

Sicoob Central Rio

18.000,00

18.000,00

19

Sicoob Central Rondon

18.000,00

18.000,00

20

Sicoob Central SC/RS

42.000,00

42.000,00

21

Sicoob Central Unicoob

30.000,00

30.000,00

22

Sicoob Coopec

9.353,04

9.353,04

23

Sicoob Cooperbom

-

4.500,00

24

Sicoob Credicom

18.000,00

18.000,00

25

Sicoob Credimonte

9.000,00

9.000,00

26

Sicoob Credivertentes

3.600,00

3.600,00

27

Sicoob Planalto Central

49.882,44

49.882,44

28

Sicoob São Paulo

46.765,44

46.765,44

29

Sicoob Uni

42.000,00

42.000,00

30

Sicoob Unicentro Brasileira

18.000,00

18.000,00

31

Sicredi Cerrado GO

9.000,00

9.000,00

32

Sicredi Fronteiras PR/SC/SP

9.000,00

9.000,00

33

Sicredi Planalto Central

15.000,00

15.000,00

34

Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia

18.000,00

18.000,00

35

Sicredi União PR/SP

18.000,00

18.000,00

36

Unicred Central RJ/MT

18.000,00

18.000,00

37

Unicred Conexão

9.000,00

9.000,00

38

Unicred do Brasil

42.000,00

42.000,00

Total

841.860,00

852.860,00
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(b)

(-) Deduções da Receitas

2021

2020

ISS

(21.613,98)

(18.656,64)

PIS

(7.750,78)

(6.048,59)

COFINS

(35.772,78)

(27.916,56)

(3.319,67)

-

(68.457,21)

(52.621,79)

Devoluções e Cancelamentos
Total

14. Receitas e Despesas Extraordinárias
Tiveram as seguintes composições nos seguimentos:							
				

(a)

2021

2020

Receitas com Livros

187.217,00

323.359,44

Receitas com Curso de Cooperativismo à Distância

3.640,00

9.118,84

1.697.043,68

1.746.145,42

-

311.671,09

Receitas com Eventos Digitais

1.589.617,60

-

Outras Receitas Extraordinárias

34.978,00

281.000,00

Total

3.512.496,28

2.671.294,79

(2.900,00)

(48.619,00)

Custos com Livros

(162.846,86)

(226.918,49)

Custos com Concred

(832.338,94)

(200.394,50)

Custos com Fórum Integrativo Confebras

-

(173.529,02)

Custos com Intercâmbios

-

(37.023,35)

(890.287,94)

-

(26.946,29)

(33.533,17)

(1.915.320,03)

(720.017,53)

Receitas Extraordinárias

Receitas com Concred
Receitas com Intercâmbio

(b)

Despesas Extraordinárias

Custos com Curso de Cooperativismo à Distância

Custos com Eventos Digitais
Outras Despesas Extraordinárias

Total
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15. Resultado não operacional e Provisão para IRPJ e CSLL
As receitas e despesas não operacionais refere-se a rendimentos em aplicações bancárias, depreciações do ativo imobilizado, amortizações dos bens intangíveis e os tributos de
Imposto de Renda Pessoa Juridica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Tiveram a
seguinte movimentação:

(a)

2021

2020

136,65

215,90

Outras Receitas Não Operacionais

81.559,06

58.952,43

Outras Despesas Não operacionais

(27.945,90)

(19.305,49)

53.749,81

39.862,84

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica

-

(4.658,06)

CSLL - Contribuição sobre Lucro Líquido

-

(7.763,43)

Total

-

(12.421,49)

53.749,81

27.441,35

Resultado não operacional

Sobras Recebidas em Investimentos

Total
(b)

Provisão para IRPJ e CSLL

Total

16. Partes relacionadas
As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da Confederação e membros próximos da
família de tais pessoas.
As operações com tais partes relacionadas não existem no contexto global das operações da
Confederação.
No exercício corrente não houve benefícios monetários às partes relacionadas.

17. Eventos Subsequentes
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou
financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2021.
Diretoria Executiva

Supervisão Administrativa e Financeira

Moacir Krambeck - Presidente
Maria Telma da Silva Galletti - Superintendente
Luiz Lesse Moura Santos - Vice-Presidente
CRA(DF) 12.593
Celso Ramos Régis - Diretor											
Edinaldo José Neves - Contador - CRC(DF) 011337/O-4
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Relatório

Auditoria independente

Ilmos. Srs.
Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO - CONFEBRAS
Brasília - DF
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO - CONFEBRAS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2021, e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO - CONFEBRAS, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais, emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.
Outros Assuntos
Auditoria correspondente ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício anterior, findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparabilidade, foram por nós examinadas de acordo com as normas
de auditoria vigentes, ocasião em que procedemos à emissão do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, datado de 16 de abril de 2021, sem ressalva, cuja
informação deve ser considerada na leitura das demonstrações contábeis.
Relatório de Gestão 2021
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da confederação é responsável por essas outras informações que compreendem
o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da
operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a operadora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da confederação são àqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um nível de
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoriaem resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente parafundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraudes é maiordo que proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
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Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentosde auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre aeficácia dos controles internos da
Confederação.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis erespectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacionale, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza significativa em relação a eventosou circunstâncias que possa
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidadeoperacional da
Confederação. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, deveríamos
chamaratenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ouincluir modificações em nossa opinião, se as divulgações fossem inadequadas. Nossas conclusões estãofundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive asdivulgações, e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos demaneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras da operadorapara expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Curitiba, 16 de março de 2022.

CEC Auditores Independentes S/S
CRC-PR N°. 6.141/O-9

Paulo Roberto Carvalho
Contador CRC-PR N°. 20.597/O-9 S/DF
Responsável Técnico
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Priscila Ingrid Carvalho
Contadora CRC-PR Nº 076.610/O-8 S/DF
Auditora Sênior
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Parecer do

conselho fiscal

O Conselho Fiscal da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito -Confebras, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial, Relatórios Gerenciais
e demais Demonstrações Contábeis relativos ao exercício de 2021. Com base nos documentos
examinados, nos esclarecimentos prestados pela Administração e no relatório de auditoria sobre
as demonstrações financeiras, emitido pela CEC Auditores Independentes S/S, sem ressalvas,
datado de 16/03/2022, constatou que os atos administrativos foram praticados em ordem e
conformidade com as normas legais e estatutárias vigentes, refletindo adequadamente e com
propriedade, a situação financeira e patrimonial da Confebras, em todos os aspectos relevantes
nas demonstrações contábeis examinadas.
Isto posto, este Conselho é de Parecer Favorável e recomenda a aprovação das contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, pela Assembleia Geral Ordinária.

Brasília/DF, 6 de abril de 2022.

Ivo Lara Rodrigues
Coordenador
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Nestor Ferreira Campos Filho
Secretário

Neilson Santos Oliveira
Membro Efetivo
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José Maria de Azevedo
(Unicred Central SC)
Carmem Lúcia Benevides
(Coopestado)
Zeir Ascari
(Sicredi Cerrado GO)

Elaine Monteiro da Silva
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Coordenadora de Educação
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Relação de Filiadas
Filiada

Site

Estado

Classe

Ailos

https://www.ailos.coop.br

SC

Central

Cecoop

https://www.cecoop.com.br

ES

Central

CNAC - Confederação Nacional de
Auditoria Cooperativa Cooperativa

http://cnac.coop.br

DF

Confederação

Cooperforte

https://www.cf.coop.br

DF

Singular

Coopestado

https://www.coopestado.com.br

RJ

Singular

CrediBRF

https://www.credibrf.com.br

PR

Singular

CrediSIS

https://www.credisis.com.br

RO

Central

Cresol Confederação

https://www.cresolconfederacao.com.br

SC

Confederação

FNCC - Federação Nacional das
Cooperativas de Crédito

https://fncc.com.br

SP

Federação

Primacredi

https://www.primacredi.com.br

MT

Singular

Sicoob Cecres

https://www.sicoobcecres.com.br

SP

Singular

Sicoob Central Cecresp

https://www.sicoobcentralcecresp.coop.br

SP

Central

Sicoob Central Crediminas

https://www.sicoobcrediminas.com.br

MG

Central

Sicoob Central Nordeste

https://www.sicoobne.com.br

PB

Central

Sicoob Central Norte

https://www.sicoobnorte.com.br

RO

Central

Sicoob Central Rio

https://www.sicoobrio.com.br

RJ

Central

Sicoob Central Rondon

https://www.sicoob.com.br

MT

Central

Sicoob Central SC/RS

https://www.sicoobsc.com.br

SC

Central

Sicoob Central Unicoob

https://www.sicoobunicoob.com.br

PR

Central

Sicoob Coopec

https://www.coopec.org.br

BA

Singular

Sicoob Credicom

https://www.credicom.com.br

MG

Singular

Sicoob Credimonte

https://www.sicoobcredimonte.com.br

MG

Singular

Sicoob Credivertentes

https://www.sicoobunicoob.com.br

MG

Singular

Sicoob Planalto Central

https://www.sicoobplanaltocentral.coop.br

DF

Central

Sicoob São Paulo

https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralsp

SP

Central

Sicoob Transamazônica

https://www.sicoob.com.br/web/sicoob

PA

Singular

Sicoob Uni

https://www.sicoob.com.br/web/centralsicoobuni/sistema-sicoob

GO

Central

Sicoob Unicentro Brasileira

https://www.sicoob.com.br/web/sicoobunicentrobr

GO

Singular

Sicoob UniMais

https://www.sicoobunimais.com.br

SP

Central

Sicredi Cerrado GO

https://www.sicredi.com.br/coop/cerrado-go

GO

Singular

Sicredi Fronteiras PR/SC/SP

https://www.sicredi.com.br/coop/fronteiras

PR

Singular

Sicredi Planalto Central

https://www.sicredi.com.br/coop/planaltocentral

GO

Singular

Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia

https://www.sicrediuniaomsto.coop.br

MS

Singular

Sicredi União PR/SP

https://www.sicredi.com.br

PR

Singular

Unicred Central Conexão

https://www.unicred.com.br/centralscpr

SC

Central

Unicred Central RJ/MT

https://www.unicred.com.br/centralrjmt

RJ

Central

Unicred do Brasil

https://www.unicred.com.br

SP

Confederação
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Setor Bancário Sul
Quadra 02 - Bloco E
Ed. Prime Business Convenience
Sala 1.503 - CEP 70070-120
Brasília-DF
(61) 3323-2335
confebras@confebras.coop.br
www.confebras.coop.br

