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Com muita satisfação que nos dirigimos aos associa-
dos, para apresentar os frutos da atuação da nossa co-
operativa em 2021 e para demonstrar como os negó-
cios foram impulsionados ao mesmo tempo em que 
apoiamos o desenvolvimento econômico e social das 
pessoas e das comunidades onde estamos presentes.

Ultrapassamos a marca de 36 mil associados. Até o 
final do ano mais de 8.400 pessoas e empresas pas-
saram experimentar o cooperativismo financeiro 
através do Sicoob Sul-Litorâneo. Os depósitos dos as-
sociados atingiram R$ 457 milhões, um aumento de 
R$ 43 milhões em relação à 2020, o que demonstra a 
confiança dos associados na cooperativa.

Alinhado ao propósito de fomentar a geração de no-
vos negócios, a carteira de crédito do Sicoob Sul-Li-
torâneo registrou um crescimento de R$ 94 milhões, 
encerrando o exercício em R$ 342 milhões. O cresci-
mento dos negócios conduzidos pela administração 
da cooperativa, proporcionou aumento dos Ativos, 
que são todos os bens, direitos e patrimônio, em R$ 
66 milhões, chegando ao final de 2021 com o total de 
R$ 642 milhões.

O resultado da atuação da cooperativa junto aos seus 
cooperados, gerou R$ 22 milhões de Sobras brutas, 
que permitiram o pagamento dos juros sobre o ca-
pital dos associados no montante de R$ 2,7 milhões. 
Do resultado bruto, R$ 12 milhões foram destinados 
conforme previsões estatutárias e R$ 7,7 milhões se-

rão colocados à disposição da Assembleia Geral para 
a deliberação sobre o seu rateio.

Além dos resultados financeiros e patrimoniais, im-
portante destacarmos que o Sicoob Sul-Litorâneo 
também contribuiu para o desenvolvimento de mui-
tos projetos executados por várias entidades sociais 
sem fins lucrativos, que atuam na promoção social, 
educação, saúde, esporte e cultura, fomentando ain-
da o voluntariado das pessoas.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 149 mil em ações 
de responsabilidade social, impactando positivamen-
te a vida de milhares de pessoas. Estes são apenas 
alguns destaques da atuação do Sicoob Sul-Litorâneo 
ao longo de 2021.

Com isso, esperamos que você, associado, veja que 
faz parte de um empreendimento sustentável, com 
uma liderança que direciona os esforços para gerar 
resultados financeiros e sociais relevantes para toda 
a sociedade.

Por fim, agradecemos a confiança na nossa adminis-
tração e agradecemos também a todos os colabores 
pelo profissionalismo, dedicação e comprometimen-
to.

Conselho de Administração do Sicoob Sul-Litorâneo

mensagem
aos associados



Brasil

3.836*

6 milhões*

R$ 30,5 bi

R$ 120,1 bi

R$ 190,4 bi

R$ 126,5 bi

Pontos de atendimento

Cooperados

Patrimônio Líquido

Operações de Crédito

Ativos

Depósitos

504 mil

R$ 2,6 bi

R$ 7,8 bi

R$ 12,5 bi

R$ 8,6 bi

R$ 1,8 bi

R$ 583 mi

Cooperados

Patrimônio Líquido

Operações de Crédito

Ativos

Depósitos

Poupança

Sobras Brutas

ES+
RJ+
Bahia

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES 

Data-base Dez/2021 | CCS
                    *Fev/2022 - CCS

Números
do Sicoob



09 13Municípios 
atendidos

Pontos de
atendimento

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES - A ordem dos PA’s segue o registro interno de inauguração na cooperativa.

Pontos de Atendimento

Agência

ALFREDO CHAVES

ICONHA

PIÚMA

MUQUIÇABA

ANCHIETA

ITAIPAVA

GUARAPARI

ITAPEMIRIM

AEROPORTO

VIANA

RIO BONITO

MARCÍLIO DE NORONHA

ITABORAÍ

11/01/1990

22/04/2008

22/04/2008

22/04/2008

22/04/2008

22/04/2008

20/03/2013

11/02/2015

26/04/2016

29/09/2016

04/05/2021

07/06/2021

07/06/2021

Data de Constituição
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Associados

Poupança

Depósitos

Operações de Crédito

6

Pessoas que fazem parte da cooperativa. São donas e ao mesmo tempo utilizam os produtos e serviços oferecidos pela instituição. 

Pessoas que fazem parte da cooperativa. São donas e ao mesmo tempo utilizam os produtos e serviços oferecidos pela instituição. 

Pessoas que fazem parte da cooperativa. São donas e ao mesmo tempo utilizam os produtos e serviços oferecidos pela instituição. 

Pessoas que fazem parte da cooperativa. São donas e ao mesmo tempo utilizam os produtos e serviços oferecidos pela instituição. 

2019

2019

2019

2019

22.970

22.970

22.970

22.970

2020

2020

2020

2020

28.468

28.468

28.468

28.468

2021

2021

2021

2021

36.899

36.899

36.899

36.899

529,62%
em relação ao ano anterior.

529,62%
em relação ao ano anterior.

529,62%
em relação ao ano anterior.

529,62%
em relação ao ano anterior.

36.899 

36.899 

36.899 

36.899 

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES - A ordem dos PA’s segue o registro interno de inauguração na cooperativa.

É a soma dos depósitos a prazo e depósitos à vista. Depósitos a Prazo: são as aplicações financeiras dos associados, feitas para 
render juros. Depósitos à Vista: significam o mesmo que conta corrente, é o dinheiro que os associados mantêm na sua conta.

2019

278

2020

414

2021

457
510,42% 
em relação ao ano anterior.
(valores do gráfico representados 
em milhões de R$)457R$ mi

A poupança é um investimento tradicional de baixo risco onde o rendimento e operação são estabelecidas pelo governo.

2019

70

2020

100

2021

123
522,24%
em relação ao ano anterior.
(valores do gráfico representados 
em milhões de R$)123R$ mi

É  a soma de todos os empréstimos e financiamentos disponibilizados pela cooperativa aos associados.

2019

178

2020

248

2021

342
538,07%
em relação ao ano anterior.
(valores do gráfico representados 
em milhões de R$)342R$ mi
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Composição da Carteira 
de Crédito

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES

Empréstimos: operações de crédito feitas aos associados onde não há destinação específica para utilização do crédito. Financiamento: oper-
ações de crédito para a aquisição de bens específicos. 

Empréstimos e
Financiamentos
301.854.814

Total Liberado   _________________________   R$ 344.775.887

Títulos
Descontados
19.640.719

Crédito
Rural
21.008.078

No. de Operações
5.262 
(Empréstimos + Crédito Rural)

Valor Médio das Operações
R$ 41.935,93
(Empréstimos + Crédito Rural)

6%6%

7

88%
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8

Rateio das sobras à
disposição da assembleia

A gestão eficiente do Sicoob possibilitou a geração do 
resultado que fortalece a cooperativa e os associados.

A legislação cooperativa estabelece que as sobras à disposição 
da assembleia geral sejam rateadas entre os associados 
proporcionalmente ao volume de negócios que cada um realizou com 
a cooperativa. Quanto mais negócios o associado faz com o Sicoob, 
mais recebe de volta os resultados gerados.

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

22.682.350,31

2.787.415,34

19.894.934,97

1.428.433,09

10.691.132,67

194.384,23

149.797,26

7.730.782,24

Sobra bruta

(-) Pagamento dos juros sobre o capital social

Resultado antes das destinações

(-) Fates

(-) Reserva legal

(-) FIS

Utilização do FIS

Sobras à disposição da assembleia

Apuração do Resultado

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES
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2019

2019

2019

2019

2019

2019

2,22

22,6

103

14,3

411

44,80

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2,91

1,54

25,6

133

19,3

642

39,33

22,0

116

16,6

576

43,25

2021

2021

2021

2021

2021

2021

61,37 p.p.
em relação ao ano anterior.

516,22%
em relação ao ano anterior.

514,58%
em relação ao ano anterior.

516,15% 
em relação ao ano anterior.

511,36%
em relação ao ano anterior.

63,92 p.p.
em relação ao ano anterior.

(valores do gráfico representados 
em percentual - Crescimento em
pontos percentuais)

(valores do gráfico representados 
em milhões de R$)

(valores do gráfico representados 
em milhões de R$)

(valores do gráfico representados 
em milhões de R$)

(valores do gráfico representados 
em milhões de R$)

(valores do gráfico representados 
em percentual - Crescimento em
pontos percentuais)

1,54

25,6

133

19,3

642

39,33

R$

R$

R$

R$

%

mi

mi

mi

mi

%

Inadimplência

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receita de Serviços e Tarifas

Ativos

Índice de Eficiência

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES 9
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149

7.733

10

07
Projetos apoiados

Valor investido

Pessoas beneficiadas

Municípios

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES 

R$ mil

10

O Sicoob Sul-Litorâneo contribui diretamente com o 
desenvolvimento social e econômico das regiões onde atua.

Responsabilidade Social
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A responsabilidade social que o Sicoob Sul-Litorâneo possui 
com seus associados, também reflete nos seus colaboradores.

32%

18

43

aprendizes
e estagiários

das admissões em 2021 foram de
ex-estagiários da cooperativa

eventos e
treinamentos

Data-base Dez/2021 | Sicoob Central ES 

11

96 Colaboradores

76R$ mil investidos em

Feito por pessoas
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