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O ano de 2010 foi de grandes mudanças para a Creder. Enfrentamos muitos desafios que, com 
responsabilidade, muito trabalho, o empenho dos funcionários e a confiança dos cooperados, 

foram sendo superados um a um. 
Promovemos campanhas, com sorteio de brindes, incentivando a participação dos coope-

rados, reduzimos as taxas de juros dos empréstimos, relocamos nossas instalações, nos 
aproximando ainda mais dos nossos associados e buscamos novos recursos para a Coope-
rativa, alugando as salas onde funcionava a sede, na rua Pernambuco.

A soma dessas ações já traz bons resultados para a Cooperativa que, fortalecida, oferece 
continuamente as melhores soluções financeiras para os cooperados.

Diretoria Executiva

editorial

Adequações garantem estabilidade e 
um horizonte de boas oportunidades para a Creder

O  presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda. – Delson 
Chaves Campos - usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 867 associados 

para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária e por sua sede não comportar se realizarão 
no auditório da Clínica da Coopeder, situada à Av. dos Andradas, no 1.259, Bairro Santa Efigênia, cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 29 de março de 2011, em primeira convocação às 12h30 com a 
presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, 
ficam desde já convocados para a segunda convocação  às 13h30, no mesmo dia e local; com a presença de 
metade mais 1 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quorum legal“ realizar-se-á, en-
tão, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 14h30, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:       

Pauta da Assembleia Geral Ordinária
A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, 
Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010;
B) Destinação do resultado do Exercício de 2010;
C) Uso e aplicação do Fates;
D) Eleição para o Conselho Fiscal;
E) Fixação do valor dos honorários da Diretoria e cédulas de presença dos membros do Conselho de Adminis-
tração, Conselho Fiscal e Conselho Gestor do Fates;
F) Outros assuntos de interesse geral.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária
A) Alteração estatutária do Artigo 1o ao Artigo 78, para adequação ao modelo padronizado pelo Sicoob 
Confederação.
B) Assuntos de interesse geral.                                   

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2011.

Delson Chaves Campos 
Diretor-Presidente

assembleia

Edital de Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  - CNPJ 1.130.869/0001-20
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Balanço Patrimonial

A T I V O
Nome da Conta 31/12/2010 30/6/2010

contabilidade

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  Em 31/12/2010  e 30/06/2010

PAssIvo CIrCuLANtE
Outras obrigações

Cobrança/Arrec. de
Trib. e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

PAtrIMôNIo LíquIdo
Capital
De Domiciliados no País
Reservas de Lucros
Sobras ou Perdas 
Acumuladas

totAL do PAssIvo

 889.603,09 
 889.603,09 

 75,07 
 579.193,20 

 5.489,89 
 304.844,93 

 2.681.079,97 
 2.235.830,47 
 2.235.830,47 

 314.981,40 

 130.268,10 

 3.570.683,06 

AtIvo CIrCuLANtE 
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras

Centralização Financeira Cooperativas
Operações de Crédito

Operações de Crédito 
Setor Privado
(Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa

Outros Créditos
Rendas a Receber
Diversos
(Prov. Outros Créd. Liquid. Duvidosa

Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas

PErMANENtE
Investimentos

Outros investimentos
Imobilizado de uso

Imóveis de uso
Outras imobilizações de uso
(Depreciações acumuladas)

Intangível
Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada) 

Diferido
Gastos de Organização e Expansão
(Amortização Acumulada)

totAL do AtIvo

 744.591,95 
 744.591,95 

 621,55 
 429.897,52 

 5.292,14 
 308.780,74 

 2.678.662,58 
 2.321.459,01 
 2.321.459,01 

 299.655,74 
 

57.547,83 

 3.423.254,53 

 2.963.405,43 
 16.285,10 

 1.111.767,02 
 1.111.767,02 
 1.486.844,57 
 1.486.844,57 
 1.565.022,37 

 (78.177,80)
 342.890,69 

 8.980,87 
 337.315,34 
 (3.405,52)

 5.618,05 
 5.618,05 

 459.849,10 
 277.244,28 
 277.244,28 
 176.644,82 
 226.629,69 

 50.998,00 
 (100.982,87)

 1.260,00 
 1.800,00 
 (540,00)
 4.700,00 

 12.364,85 
 (7.664,85)

 3.423.254,53 

10   •  Receitas da Intermediação Financeira
 711 • Operações de Crédito
 715 • Resultado de Oper. com Títulos e Valores Mobiliários
 722 • Rendas de Tarifas Bancárias
15   •  Despesas da Intermediação Financeira
 812 • Operações de Captação no Mercado
 814 • Operações de Empréstimos e Repasses
 820 • Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
20   •  Resultado Bruto da Intermediação Financeira                   
50   •  Outras Receitas / Despesas Operacionais
 721 • Receitas de Prestação de Serviços
 822 • Despesas de Pessoal
 824 • Outras Despesas Administrativas
 826 • Despesas Tributárias
 725 • Outras Receitas Operacionais
 832 • Outras Despesas Operacionais
60   •  Resultado Operacional                                                
65   •  Resultado Não-Operacional 
75   •  Resultado Antes da Tributação s/ Lucro e Participações  
80   •  Imposto de Renda e Contribuição Social 
90   •  Sobras ou Perdas 
   • (-) Transf. do resultado do Ato Não-Cooperativo p/ o FATES
       •  Resultado do Ato Cooperativo
   • (-) Transferência Estatutária para o FATES 5%
   • (-) Transferência Estatutária para o Fundo de Reserva 10%

discriminação 1O sem 2010

 223.109,24 
 223.109,24 

 -   
 -   

 836,16 
 -   
 -   

 836,16 
 223.945,40 

 (165.446,35)
 -   

 (111.493,28)
 (128.153,37)

 (2.818,55)
 80.453,58 
 (3.434,73)
 58.499,05 

 (951,22)
 57.547,83 

 -   
 57.547,83 

Delson Chaves Campos
Diretor-presidente

Marina Silva Coelho 
Diretora Financeira

Davi Bruske
Contabilista/Contador

CRC-ES 005393/O-9 “S” - MG
CPF: 658.565.977-53

Sobras Líquidas à Disposição da AGO

2O sem 2010

 260.842,04 
 260.842,04 

 -   
 14.593,26 

 -   
 -   

 14.593,26 
 275.435,30 

 (181.764,69)
 -   

 (112.666,63)
 (148.358,22)

 (3.186,21)
 86.954,22 
 (4.507,85)
 93.670,61 

 2.038,15 
 95.708,76 

 95.708,76 

result. 2010

 483.951,28 
 483.951,28 

 -   
 -   

 15.429,42 
 -   
 -   

 15.429,42 
 499.380,70 

 (347.211,04)
 -   

 (224.159,91)
 (276.511,59)

 (6.004,76)
 167.407,80 
 (7.942,58)

 152.169,66 
 1.086,93 

 153.256,59 
 -   

 153.256,59 

 (7.662,83)
 (15.325,66)

 130.268,10 

PASSIVO

Demonstração do Resultado do Exercício 2010
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  Em r$

31/12/2010 30/6/2010
 3.119.381,33 

 79.628,13 
 673.882,63 
 673.882,63 

 2.021.865,84 
 2.021.865,84 
 2.086.500,44 

 (64.634,60)
 344.004,73 

 6.245,13 
 340.115,06 
 (2.355,46)

 -   
 -   

 451.301,73 
 277.244,28 
 277.244,28 
 168.877,45 
 226.629,69 
 37.307,80 

 (95.060,04)
 1.080,00 
 1.800,00 
 (720,00)
 4.100,00 

 12.364,85 
 (8.264,85)

 3.570.683,06 
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.

Carlos Roberto de Oliveira
Diretor Administrativo
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Relatório do Conselho de Administração
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  CNPJ 21.130.869/0001-20

contabilidade

Número de cooperados em dez/2009 881

Adesões em 2010 + 75

Falecimento em 2010 (-) 14

Saídas por perda de vínculo empregatício Coopeder (-) 9

Saídas espontâneas em 2010 (-) 76

Número de cooperados em dez/2010 857

Houve redução de 2,60 % em relação ao exercício anterior

Senhores Associados,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstra-
ções Contábeis do Exercício de 2010 da Creder, na 
forma da Legislação em vigor.

1. Política Operacional

Em 3 de agosto de 2010 a Creder completou 31 anos 
mantendo sua vocação de instituição voltada para fo-
mentar o crédito para seu público-alvo, os cooperados. 
A atuação junto aos seus cooperados se dá principal-
mente por meio da concessão de empréstimos e capi-
talização. 

2. Avaliação de Resultados

No exercício de 2010, a Creder obteve um resultado de 
R$ 130.268,00 representando um retorno anual sobre 
o Capital de 5,45%.

3. Ativos

Os recursos depositados na Centralização Financeira 
somaram R$ 673.883,00. Por sua vez, a carteira de 
créditos, composta por empréstimos a associados, to-
talizou R$ 2.086.500,00.
Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-
base de 31/12/10 o percentual de 25,82% da carteira, 
no montante de R$ 538.761,08. 

4. Patrimônio de Referência
  
O Patrimônio de Referência em 31/12/2010 é de  
R$ 2.681.079,97.

5. Quadro de cooperados da Creder

 
6. Política de Crédito

A concessão de crédito está pautada em prévia aná-
lise do propenso tomador, havendo limites de alçadas 
preestabelecidos a serem observados e cumpridos, 
com análise financeira do cooperado, hoje com possi-

bilidade reduzida de quitação do débito por meio de 
desconto em folha de pagamento na Seplag. Por isso 
implantamos a cobrança através de envio de boleto 
bancário, com comando de envio ao cartório dos bole-
tos inadimplentes. Na Coopeder, o desconto em folha 
é tranquilamente absorvido na folha de pagamento do 
associado. Dessa forma buscamos garantir ao máximo 
a liquidez das operações. 

7. Gerenciamento de Riscos

A Gestão de Riscos é considerada um instrumento es-
sencial para a otimização do uso do capital e para a 
seleção das melhores oportunidades de negócios sem 
perdas, visando obter a melhor relação Risco x Retorno 
para os seus associados.

8. Risco Operacional

A estrutura de gerenciamento de risco operacional da 
Creder foi concebida em linha com o estabelecido pela 
resolução CMN 3.380/06, tendo por objetivo minimizar 
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de 
falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos externos e, é com-
posta pelo Conselho de Administração, por uma Direto-
ria Executiva, pelo Agente de Controle Interno de Risco 
- ACI e pelo Monitor de Controle Interno de Risco.
A fiscalização da gestão do risco operacional é efetua-
da pela auditoria do Sicoob Central Cecremge.

9. Sistema de Ouvidoria

A Ouvidoria, constituída em 2007, dispõe de diretor res-
ponsável, de um ouvidor e de um agente de apoio à Ouvi-
doria. A partir de julho/2010 o Conselho de Administração 
ratificou a adesão ao componente único de Ouvidoria do 
Sicoob, que tem o Bancoob como gestor e responsável.
O agente de apoio à Ouvidoria, indicado pela Diretoria 
Executiva, atende às manifestações recebidas por meio 
do Sistema de Ouvidoria do Sicoob, tornando o diálogo 
aberto e direto com associados e usuários ainda mais 
decisivo na definição de estratégias de relacionamento. 

Agradecemos aos nossos associados pela preferên-
cia e confiança e aos funcionários e colaboradores pela 
dedicação.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2010
Conselho de Administração e Diretoria
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ACreder está sempre em busca das melhores opções de emprésti-
mos para o quadro social. E, em 2010, ao lançar as novas modalida-

des de crédito, a Cooperativa também sorteou dois notebooks, sendo 
um para os associados do interior e outro para os associados da sede.

A promoção aconteceu entre os dias 2 de agos-
to e 30 de setembro de 2010. A cada R$ 100 em 
empréstimos, o cooperado recebia um cupom para 

participar do sorteio que foi realizado 
no dia 5 de outubro, no restaurante 
do DER/MG.

 Os contemplados foram Patrícia 
de Moura Cândido Teixeira (coope-
rada da sede) - foto ao lado - e Be-
nedito dos Santos, de Varginha - Sul 
de Minas.

Aproveitando o clima de Copa do Mundo, a Creder 
promoveu, entre os dias 1o de maio e 7 de junho de 

2010, a campanha “Torcida em Dobro”.
A cada R$ 100 em empréstimos na Creder, o coo-

perado recebia um cupom para concorrer ao sorteio de 
uma TV LCD de 32 polegadas.

A iniciativa contou com a adesão de muitos cooperados, 

potencializando a carteira de crédito da Cooperativa e 
garantindo melhores resultados para o exercício de 2010.

O sorteio da TV foi realizado no dia 8 de junho, às 
12 horas, no restaurante do DER/MG, e teve como 
contemplada a cooperada Sônia Filomena Braga Lima, 
de Brasília de Minas, que levou para casa uma TV no-
vinha para curtir os jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Empréstimo Padrão

Empréstimo Relâmpago

Máximo de 12 parcelas, juros de 1,8% ao 
mês, sem avalista, quitação com cheque, 
com consulta aos órgãos de proteção 
ao crédito. 

Empréstimo Emergência

Máximo de 1 parcela, juros de 2,0% ao 
mês, sem avalista, quitação com cheque.

Máximo de 36 parcelas, juros de 2,5% ao 
mês, com avalista, quitação por descon-
to em folha ou boleto bancário.

Conheça as novas modalidades 
de empréstimos e as taxa de juros:

campanhas

Além de novas opções de empréstimos e melhores 
taxas, o cooperado também ganhou prêmios

Envolvendo os agentes regionais no trabalho de prospecção de novos cooperados, a Creder lançou um 
desafio, no período de 1o de setembro a 31 de dezembro de 2010. Os agentes que indicassem dois novos 
cooperados para fazerem parte da Cooperativa poderiam escolher entre uma série de brindes.  

Quem atingiu a meta foi o agente regional Edson de Almeida Sá, de Uberlândia. Além de colaborar com 
o crescimento da Creder, ele foi presenteado com um pen drive com capacidade de 4GB.

Parceria com os agentes regionais

Na Creder, os cooperados 
torceram em dobro na Copa de 2010
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expediente

Efetivos:
• Delson Chaves Campos, diretor-presidente;
• Carlos Roberto de Oliveira, dir. administrativo; 
• Marina Silva Coelho, diretora financeira;
• Maristania Mendes Santiago
• Cláudio José Marques da Silva;
• Helbert Tadeu de Freitas;
• Adolfo Garrido;
• Cássio Baeta Costa Machado;
• Getúlio Júlio de Abreu.

Efetivos: 
• Michele Márcia Fernandes No-
gueira Machado, coordenadora;
• Claudia Maria P. Ramos Claros;
• Eduardo Cipriano de Carvalho.

Suplentes: 
• Patrícia M. de Castro Saporetti;
• Marlene Pereira.

Conselho de Administração Conselho Fiscal 

Suplentes:
• Élcio Carvalho 
dos Santos;
• Maria Terezinha 
Mendes de Brito;

treinamentos

Creder capacita cooperados e conselheiros

Entre os dias 5 a 20 de abril de 2010, a Creder re-
alizou mais um curso de Informática Básica para a 

Maturidade (foto ao lado), em parceria com o Centro 
Tecnológico do Eldorado, com carga horária de 40 horas.

A iniciativa levou aos cooperados participantes no-
ções básicas de informática e dicas de uso da Internet 
para facilitar suas atividades do dia a dia, como paga-
mento de contas, consultas e emissão de segunda via 
de boletos bancários.

A Creder também proporcionou a participação do 
conselheiro de Administração Cláudio José Marques 
da Silva, do conselheiro Fiscal Eduardo Cipriano de 
Carvalho e da diretora Financeira, Marina Silva Coe-
lho, no treinamento para o Conselho de Administração 
e Fiscal promovido pelo Sicoob Central Cecremge 
(Central das Cooperativas de Economia e Crédito do 
Estado de Minas Gerais) no dia 6 de agosto de 2010. 

Efetivos: 
• Maria de Fátima Gomes Miranda, 
coordenadora;
• Mirna Cristiene de Oliveira Vidal;
• Priscila Trindade.

Suplentes: 
•Telma Guimarães Monteiro;
• Simone Albernaz Dias;
• Maria José Rossi de Almeida.

Conselho Gestor do Fates

sede

Nova sede da Creder

E, ainda no mês de agosto, a funcionária Verena Luzia 
Jardim participou, na sede da Central das Cooperati-
vas, da palestra “Controle de Risco de Crédito”, que 
teve como objetivo esclarecer sobre a importância de 
as cooperativas manterem uma carteira de empréstimo 
com a devida mensuração de risco e bons tomadores.

Desde o mês de junho de 2010 a Creder está em novo endereço. 
A Cooperativa passou a funcionar na avenida dos Andradas, 

no 1.199,  sala 212, bairro Santa Efigênia, no prédio da Coopeder.
Visando a redução dos custos administrativos, a mudança fez 

parte de uma série de medidas que resultaram no fortalecimento 
da Creder e na garantia de melhores condições de empréstimos 
para os cooperados.

Para inaugurar a nova sede, a Cooperativa reuniu cerca de 150 
convidados, entre cooperados, familiares, diretores e funcionários, 
num coquetel realizado no dia 23 de junho, no salão do 3o andar da 
Coopeder. O evento contou ainda com a ilustre presença do primeiro 
diretor-presidente da Creder, Ronaldo Scucato. Atualmente ele preside o Sindicato e Organização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais, órgão de representação máxima do cooperativismo no Estado.

A partir da esquerda: Maristania santiago, delson 
Campos, ronaldo scucato e Marina Coelho


