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Tivemos no ano de 2019 alguns avanços na eco-
nomia, como crescimento de 1,1% do PIB, infla-
ção mantida sob controle, a menor taxa Selic 
da história, aprovação da Reforma da Previ-
dência, avanços no programa de privatizações .

No entanto, sabemos que o país precisa cres-
cer de forma mais robusta e consistente para 
que possamos, entre outras necessidades, 
reduzir o nível de desemprego e da mão de 
obra subutilizada, melhorando assim a distri-
buição de renda e gerando mais riqueza .

Em relação ao Cooperativismo de Crédito 
Nacional, o número de associados passou de 
11,5 milhões, um crescimento de 10% no ano, 

2020: ampliação de nossos  
canais digitais!

Palavra do Presidente

sendo que o número de Cooperativas con-
tinuou diminuindo devido aos processos de 
fusão e incorporação, o que demonstra que o 
segmento vem se consolidando ao longo do 
tempo, o que pode ser constatado pelo cresci-
mento dos ativos e da carteira de crédito .

Os números da nossa Cogem continuaram 
avançando, como vocês poderão conferir neste 
Relatório, porém não no ritmo que projetamos, 
já que o número de demissões nas empre-
sas ficou acima das nossas estimativas mais  
conservadoras .

Entre as principais realizações do ano, pode-
mos citar a criação da posição de coordenação 

Prezados Associados,
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dos postos (nossa área de relacionamento com 
os associados), entrada de novas empresas 
conveniadas, devolução de 22,53% dos juros 
pagos pelos associados nos empréstimos (ano 
base 2018 a título de distribuição de resul-
tado), maior utilização do Internet Banking 
(mais de 20 mil acessos) e do APP Cogem (mais 
de 33 mil acessos) pelos nossos associados: 
80% das alterações de quota de capital e 100% 
das solicitações dos juros ao capital foram fei-
tas pelos canais digitais .

Destaques especiais para a conquista do selo 
“Great Place to Work”, concedido por entidade de 
reconhecimento global, que classificou a Cogem 
como um ótimo lugar para se trabalhar, e para 
a comemoração dos 45 anos da Cooperativa .

Num ranking com 176 Cooperativas segmen-
tadas, a Cogem ficou entre as 10 maiores em 
indicadores como patrimônio líquido, capi-
tal e carteira de crédito e em 11º em número  
de associados .

Para 2020, o nosso planejamento tem como 
foco a ampliação dos serviços disponibilizados 
pelos canais digitais, o que inclui as solicita-
ções de empréstimos e benefícios, expansão 
do quadro de associados, entrada de novas 

empresas conveniadas, contínuo fortaleci-
mento da estrutura de compliance e gover-
nança, novidades na política de crédito e estu-
dos sobre novos produtos .

Estamos atentos às mudanças que vêm ocor-
rendo nos últimos tempos, como aumento 
da concorrência, redução da taxa Selic, novos 
players e aumento da regulação, de forma a 
manter a perenidade e a competitividade da 
Cooperativa . 

Para encerrar, agradeço aos colegas do Con-
selho de Administração pela dedicação e cui-
dado nas tomadas de decisão, aos membros 
do Conselho Fiscal, parceiros e prestadores 
de serviços, RH das empresas conveniadas, 
aos nossos funcionários que se empenham 
em fazer o melhor no dia a dia da Coopera-
tiva; e um agradecimento especial aos nossos 
associados por confiarem no nosso trabalho 
e acreditarem na força do  
Cooperativismo!

Um abraço e saudações 
cooperativistas!

Flavio Abrão Filho
Presidente

RELATÓRIO ANUAL 
DA ADMINISTRAÇÃO

2019

COOPERATIVA DE CRÉDITO COGEM 5



Nossa Visão
Ser a primeira opção dos associados na obtenção de recursos financeiros, 
para a realização de seus desejos e necessidades .

Ser reconhecida pela excelência em práticas geradoras de um novo compor-
tamento econômico e financeiro a longo prazo .

Nossa Missão
Prover nossos associados com recursos financeiros para possibilitar a concreti-
zação dos seus desejos e necessidades, em condições percebidas como sendo 
as melhores do mercado, segundo as regras estabelecidas pela Cooperativa .

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, por meio 
da orientação financeira, do estímulo à poupança e das boas práticas dos 
Princípios Cooperativistas .

Nossos Princípios
Foco no associado, eficiência, inovação e competitividade .

Nossos Valores
Acreditamos e praticamos os valores que sustentam os Princípios Coope-
rativistas (Adesão voluntária e livre; Gestão democrática; Participação eco-
nômica dos membros; Autonomia e independência; Educação, formação e 
informação; Intercooperação; Interesse pela comunidade), além da excelên-
cia, ética, igualdade e valorização das pessoas, transparência, honestidade 
e integridade .
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Informações Legais

Rua José Versolato, 111,  
salas 2607 e 2608, Torre B,  
Condomínio Domo Business

São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09750-730

atendimento@cogem.com.br

www.cogem.com.br

Camaçari/BA
Posto: Continental

Guarulhos/SP
Posto: Continental
Outras empresas atendidas:  
Ascoval /Continental Guarulhos / 
ContiTech: Belo Horizonte, Ouro Preto, 
Carajás e São Luiz / Konecranes / Terex

Ponta Grossa/PR
Posto: Continental
Outras unidades atendidas:  
Macaé

São Bernardo do Campo/SP
Posto: ZF do Brasil
Outras empresas atendidas:  
Freudenberg / SAMOT / Valeo /  
ZF do Brasil Araraquara

Ouvidoria: 0800 94 09 360

CNPJ: 44 .401 .800/0001-90

Certificado de Autorização do  
Banco Central do Brasil: 487

Registro OCESP: 537

Assembleia Geral de Constituição: 
10/04/1974

Cooperativa de Crédito Cogem

Postos de Atendimento

Sorocaba/SP
Postos: ZF do Brasil e ZF do Brasil Lemförder 
Outras empresas atendidas:  
Apex Tool / Boge / Clarios Energy / 
Eberspaecher / Edscha / Emerson / Emicol /  
Grupo Hinode / Kanjiko Sorocaba /  
Nal do Brasil / Robert Bosch Direção /  
Sistema de Chassis Iracemápolis

Várzea Paulista/SP
Posto: Continental
Outras empresas atendidas:  
Bosch Rexroth e Continental Jundiaí e Mogi /  
Veyance: Itapevi e Santana de Parnaíba / 
Correias Mercúrio

Indaiatuba/SP
Posto: SEW-EURODRIVE
Outras empresas atendidas:  
Kanjiko Salto / Sumitomo / Vitesco

RELATÓRIO ANUAL 
DA ADMINISTRAÇÃO

2019

COOPERATIVA DE CRÉDITO COGEM 7



Conselho de  
Administração

PRESIDENTE
Flavio Abrão Filho
ZF do Brasil / Sorocaba

TESOUREIRO
Ricardo Alberti
Correias Mercúrio / Jundiaí

SECRETÁRIO
Fabiano Oliveira de Sousa 
Ind. Mecânica Samot / São Paulo

CONSELHEIRA EFETIVA
Ursula Bueno
Clarios / Sorocaba

CONSELHEIRO EFETIVO
Sergio Matos dos Santos
Continental / Várzea Paulista

CONSELHEIRA SUPLENTE
Adriana Mendes Santos
ContiTech / Itapevi

Administração

Conselho  
Fiscal

CONSELHEIRO EFETIVO
Célio Firmino de Souza 
Continental / Várzea Paulista

CONSELHEIRO EFETIVO
Mauriclei Rizzato Pompeo
ZF do Brasil / SBC

CONSELHEIRO EFETIVO
Ronaldo Teixeira da Silva
ZF do Brasil / Sorocaba

CONSELHEIRA SUPLENTE
Adriana de Almeida Lemos Ramos
Continental / Várzea Paulista

CONSELHEIRO SUPLENTE
Vicente Raymundo Bezerra Junior
Continental / Guarulhos

CONSELHEIRO SUPLENTE
Francisco Robson de Sa da Silva 
Ind. Mecânica Samot / SP (até setembro)
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Efetivos
Araraquara / SP
Adriana Blini Orlandi

Camaçari / BA
Elissandra Bocanera D . de Magalhães
Leila de Viveiros Tavares
Lélia Cristina Cordeiro de Lima

Cotia e Atibaia / SP
Vanessa Tobias

Guarulhos / SP
Kazimierz Bitner Neto
Luiz Fernando Castro Caniato

Salto / SP
Jairo Rodrigues da Silva (até setembro) 

São Bernardo do Campo / SP
Brigitte Ramos
Carlos Alberto Gonçalves

Sorocaba / SP
Adriana Leite Laureano
Claudio Carlos de Camargo Costabile
Elaine Cristina Berni
Milena Medeiros Delboni (até maio)
Ricardo Gonçalves Milani

Várzea Paulista / SP
Sergio Crepaldi (até abril)

Delegados

Suplentes
Araraquara / SP
Reginaldo Antonio Favero Nogueira

Camaçari / BA
Diogenes Aguiar dos Santos
Fabio Souza Pinho
Orlando F . do Nascimento (até fevereiro)
Paulo Cesar do E . S . Barbosa Junior

Cotia e Atibaia / SP
Wagner Augusto Gonçalves

Guarulhos / SP
Michele Neumann
Renata Pires Campanille

Pomerode / SC
Tamira Larissa Krueger 

Ponta Grossa / PR
Liliane Swiech

Salto / SP
Paula Renata Bim

São Bernardo do Campo / SP
Danielle Segantini Manarin

Sorocaba / SP
Andreia Lucas Gusmão Teixeira
Evandro Arruda
Flávia Capitanio Mendonça
Rafael Barroco Pereira (até outubro)
Suelen C . da Silva Araujo (até abril)

Várzea Paulista / SP
Fernanda Favari de Oliveira
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Número de Associados

A entrada de novas empresas, 
somada a melhora da adesão nas 
empresas já conveniadas, contri-
buíram para elevação do número 
de associados no período (2019 x 
2018) em 4,02%.

A maior concentração de associa-
dos estava nas empresas do Grupo 
Continental, com participação de 
36,65% do quadro social da Coo-
perativa.

Estavam associados a Cogem 59,84% 
dos funcionários das empresas 
conveniadas.

Nº de associados em 31/12/2018 11.217

Novos associados* 2.523

Desligamentos por saída da empresa -1.817

Desligamentos devido a afastamento do trabalho -38

Desligamentos a pedido do associado -217

Nº de associados em 31/12/2019 11.668

* Das 2.523 admissões, 946 (37,50%) resultaram da Campanha Indique seus Amigos/2019.

Movimentação do Quadro Social

2015 2016 2017 2018 2019

8.204
8.730

10.246
11.217 11.668

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
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Rentabilidade do Capital (em %)

A rentabilidade foi calculada com 
base em 100% da taxa Selic defi-
nida pelo COPOM/BACEN, con-
forme limite definido em Lei.

A poupança teve rentabilidade de 
4,26% no ano de 2019, enquanto 
que o IPCA, índice oficial de infla-
ção, foi de 4,31%.

* Rentabilidade bruta: Devido a mudança da 
tributação dos rendimentos do capital para 
tabela progressiva, conforme I.N. da Receita 
Federal nº 1.869 de 25/01/2019, passamos a 
informar a rentabilidade bruta.

2015 2016 2017 2018 2019*

2015 2016 2017 2018 2019

11,55

40.969.371

11,95

46.089.571

8.43

54.081.266

5,58

61.163.284

5,96

64.297.830

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0

Capital Social (em Reais)

O capital social é formado pelo 
capital de todos os associados e 
apresentou expansão de 5,12% no 
ano de 2019 em relação a 2018.

As entradas de capital (aportes, 
incorporação dos rendimentos do 
capital e da distribuição do resul-
tado líquido de 2018) permanecem 
superando as saídas (pagamentos 
de capital a associados desligados/
demitidos).
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2015 2016 2017 2018 2019

49.540.706

55.860.667

65.928.401

73.111.864
77.591.572
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70.000.000

50.000.000
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20.000.000
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Ativo (em Reais)

O ativo é formado por todos os 
recursos financeiros, além do imo-
bilizado, adminstrados pela Coope-
rativa, e teve crescimento de 6,13% 
no ano de 2019 na comparação 
com 2018.

O indicador demonstra que a ati-
vidade da Cooperativa vem cres-
cendo ao longo do tempo.

Patrimônio Líquido (em Reais)

O patrimônio é formado pelo capi-
tal social, reserva Legal e resultado 
líquido do exercício e teve incre-
mento de 4,44% no ano de 2019 na 
comparação com o ano anterior.

O capital social representava 
92,92% do patrimônio líquido em 
31/12/2019.

60.000.000

70.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000
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2015 2016 2017 2018 2019

43.176.042

48.372.206

58.584.018

66.257.851
69.197.897
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Carteira de Empréstimos (em Reais)

A carteira de empréstimo é o valor 
total que está emprestado aos asso-
ciados e teve incremento de 6,79% 
no ano de 2019 na comparação 
com o ano anterior.

No encerramento de 2019, havia 
62,15% do quadro social com 
empréstimos em andamento.

A inadimplência de 12 meses encer-
rou o ano em 1,70% contra 0,95% 
de dezembro/2018.

2015 2016 2017 2018 2019

37.105.439

40.081.443

45.611.506

54.971.417
58.705.166
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Empréstimos Concedidos (em Reais)

O valor total de empréstimos con-
cedidos (valores líquidos) teve 
aumento de 2,11% no ano de 2019 
em relação a 2018 impulsionado 
pelo aumento do número de asso-
ciados.

2015 2016 2017 2018 2019

29.705.762

30.996.701

35.514.247

44.022.888

44.953.731

30.000.000

40.000.000

45.000.000

35.000.000
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Número de Empréstimos Concedidos
(em Reais)

O número de empréstimos concedi-
dos teve expansão de 6,69% no ano 
de 2019 em relação a 2018 devido ao 
aumento do número de associados.

2015 2016 2017 2018 2019

7.919 7.676
8.162

9.329
9.953

10.000

8.000

9.000

6.000

7.000

4.000

5.000

3.000

2.000

1.000

0

Receitas (em Reais)

A receita total apresentou cresci-
mento de 3,10% no ano de 2019 na 
comparação com o ano anterior.

As receitas de empréstimo apresen-
taram elevação no período devido 
ao aumento da carteira, enquanto 
as receitas de aplicação financeira 
tiveram queda devido a redução 
das rentabilidades.

2015 2016 2017 2018 2019

8.241.365
9.513.026

11.185.633 10.709.936 11.042.068
12.000

10.000

8.000

6.000

4.000
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Despesas (em Reais)

Total das despesas, exceto despesa 
com remuneração do capital.

O aumento da despesa em 26,93% 
se deve ao crescimento das despe-
sas fixas (ajustes na estrutura orga-
nizacional) e ao aumento das des-
pesas com provisão de risco de 
crédito em virtude da elevação do 
volume de demissões nas empre-
sas, o que acabou impactando na 
inadimplência.

2015 2016 2017 2018 2019

2.033.997

2.368.087

2.772.285

3.254.729

4.131.280

3.000.000

4.000.000

4.500.000

3.500.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Resultado Líquido (em Reais)

Resultado líquido da Coopera-
tiva, tecnicamente chamado como 
“sobras líquidas”, a disposição da 
Assembleia Geral.

O aumento das despesas fixas e das 
provisões de risco de crédito reduzi-
ram o resultado no período (2019 x 
2018) em 13,86%.

2015 2016 2017 2018 2019

530.217 577.286

2.569.406

2.903.151

2.500.867
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0



Comparativo das taxas de juros 
sobre empréstimos

Modalidade Taxa média mensal

Cheque especial 10,94%

Cartão de crédito parcelado 8,82%

Crédito pessoal não consignado 5,70%

Crédito pessoal consignado – setor privado 2,39%

Crédito pessoal consignado – Cogem (1 a 36 parcelas) 1,30%

Taxas médias de juros por modalidade para pessoas físicas em dezembro/2019.
Fonte: site do Banco Central do Brasil
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Fundo de Reserva (em Reais)

Fates  Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Em Reais)

Saldo em 31/12/2018 1.183.863

Investimentos (saídas)

Kit escolar 341.964

Cogem Saudavel 43.664

Kit bebê 35.920

Assembleia Geral 2019 26.364

Patrocínios para as empresas 26.010

Cursos / treinamentos / bolsas 22.920

Auxílio funeral 17.000

Brindes - campanha “Indique seus amigos” 13.470

Jornal “Cogem e você” - criação e impressão 11.346

Banners e guia de bolso - impressão 9.871

Projetos (Circuito Cultural / vídeos Cogem / Educação Financeira) 6.630

Manual do Associado - impressão 5.650

Projetos sociais 5.375

Brindes - palestras e visitas 5.310

Site / Intranet - manutenção 5.280

Campanha - Aniversário da Cogem 4.568

Brindes - novos associados 3.810

Relatório Anual da Administração 2018 (criação e impressão) 2.895

Parcerias 2.200

Folhetos e panfletos - impressão 270

Total dos investimentos 590.517

Destinações (entradas)

Destinação adicional da AGO/AGE de 2019 700.000

Destinação de 10% do resultado bruto de 2019 300.961

Transferência de créditos de ex-associados não reclamados 1.669

Estornos e devoluções 1.665

Total das destinações 1.004.295

Saldo em 31/12/2019 1.597.641

Saldo em 31/12/2018 2.191.416

Investimentos (saídas)

Amortizações e depreciações da sede 93.178

Total dos investimentos 93.178

Destinações (entradas)

Destinação de 10% do resultado bruto de 2019 300.961

Total das destinações 300.961

Saldo em 31/12/2019 2.399.199



Balanços Patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  
(Em Reais)
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ATIVO

Notas 31/12/2019 31/12/2018

Circulante

Disponibilidades  2.923.234  520.610 

Títulos e Valores Mobiliários e 
Instrumentos Financeiros Derivativos  11.154.019  13.628.020 

Carteira Própria 4  11.154.019  13.628.020 

Operações de Crédito  26.906.211  24.239.281 

Operações de Crédito 5.a  27.703.325  24.490.506 

(-) Provisão para Operações de 
Créditos de Liquidação Duvidosa 5.a  (797.114)  (251.225)

Outros Créditos  3.416.149  3.549.045 

Diversos 6  3.452.202  3.857.776 

(-) Provisão para Outros Créditos de 
Liquidação Duvidosa 6.f  (36.053)  (308.731)

Total do Ativo Circulante  44.399.613  41.936.956 

Não Circulante

Realizável a Longo a Prazo 

Operações de Crédito  32.318.796  30.211.388 

Empréstimos 5.a  32.697.024  30.480.911 

(-) Provisão para Operações de 
Créditos de Liquidação Duvidosa 5.a  (378.228)  (269.523)

Total do Ativo Não Circulante  32.318.796  30.211.388 

Permanente

Investimentos  16.208  10.942 

Outros Investimentos 7  16.208  10.942 

Imobilizado de Uso  833.834  917.851 

Imóveis de Uso 8  721.133  721.133 

Outros Imobilizado de Uso 8  507.406  496.881 

(-) Depreciação Acumulada 8  (394.705)  (300.163)

Intangível  23.121  34.728 

Ativos Intangível 9  60.843  60.843 

(-) Amortização Acumulada 9  (37.722)  (26.115)

Total do Permanente  873.163  963.521 

Total do Ativo  77.591.572  73.111.865 

PASSIVO

Notas 31/12/2019 31/12/2018

Circulante

Outras Obrigações  6.710.436  5.282.040 

Cobrança e Arrecadação de Tributos 
e Assemelhados 10  1.927  14.205 

Sociais e Estatutárias 11  6.350.474  4.946.783 

Fiscais e Previdenciárias 12  55.302  95.965 

Diversas 13  302.733  225.087 

 

 

Total do Passivo Circulante  6.710.436  5.282.040 

Não Circulante

Outras Obrigações  1.683.239  1.571.974 

Diversas 13.c  1.683.239  1.571.974 

 

Total do Passivo não Circulante  1.683.239  1.571.974 

Patrimônio Líquido

Capital Social 14  64.297.830  61.163.284 

Reserva de Lucros 15  2.399.199  2.191.416 

Sobras ou (Perdas) Acumuladas 16  2.500.868  2.903.151 

Total do Patrimônio Líquido  69.197.897  66.257.851 

Total do Passivo e  
Patrimônio Líquido  77.591.572  73.111.865 

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras.



Demonstrações de Sobras ou Perdas 
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e para semestre findo em 31 de dezembro de 2019 
(Em Reais)
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Notas 2° Semestre/19 31/12/2019 31/12/2018

Receitas da Intermediação Financeira  5.592.781  11.057.320  10.705.374 

Operações de Crédito  5.289.648  10.401.985  9.893.734 

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e I.F.D.  303.133  655.335  811.640 

Despesas da Intermediação Financeira  (486.832)  (764.151)  (476.394)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (486.832)  (764.151)  (476.394)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira  5.105.949  10.293.169  10.228.980 

Outras Receitas / Despesas Operacionais  (1.729.483)  (3.290.806)  (2.689.091)

Despesas de Pessoal  (1.038.962)  (1.943.188)  (1.556.433)

Outras Despesas Administrativas  (635.903)  (1.276.147)  (1.086.074)

Despesas Tributárias  (19.909)  (45.859)  (50.628)

Outras Receitas Operacionais  8.716  22.072  4.563 

Outras Despesas Operacionais  (43.425)  (47.684)  (519)

Resultado Operacional  3.376.466  7.002.363  7.539.889 

Resultado não Operacional  (23.280)  (39.158)  –   

Resultado antes da Tributação sobre as Sobras e Participações  3.353.186  6.963.205  7.539.889 

Imposto de Renda e Contribuição Social  (23.942)  (52.416)  (84.681)

Provisão para Imposto de Renda  (11.971)  (26.208)  (41.084)

Provisão para Contribuição Social  (11.971)  (26.208)  (43.597)

Resultado antes da Provisão de Juros ao Capital  3.329.244  6.910.789  7.455.208 

Juros ao Capital 18  (1.791.213)  (3.901.177)  (3.942.741)

Sobras (Perdas) Líquidas do Semestre / Exercício  1.538.031  3.009.612  3.512.467 

Destinações das Sobras:  (601.922)  (601.922)  (702.494)

Reserva Legal  (300.961)  (300.961)  (351.247)

FATES – Ato Cooperativo  (300.961)  (300.961)  (351.247)

FATES – Ato não Cooperativo

Sobras (Perdas) Líquidas do Semestre / Exercício após Destinações 16  936.109  2.407.690  2.809.973 

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras.



Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido 
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e para semestre findo em 31 de dezembro de 2019 
(Em Reais)

 Capital Social  Reserva Legal  Sobras ou Perdas 
Acumuladas  Total 

Saldos em 01/01/2018  54.081.266  1.933.347  2.569.405  58.584.018 

Integralização de Capital  13.692.550  -    (2.315.812)  11.376.738 

Devolução de Capital  (8.917.075)  -    -    (8.917.075)

Incorporação do Juros ao Capital  3.284.106  -    -    3.284.106 

Transferência conforme AGO  -    -    (253.593)  (253.593)

Transferência entre Contas  (977.563)  -    -    (977.563)

Depreciação do Imobilizado  -    (93.178)  93.178  -   

Sobras do Exercício  -    -    7.455.208  7.455.208 

Destinações das Sobras:

    Juros ao Capital  -    -    (3.942.741)  (3.942.741)

    Fundo de Reserva  -    351.247  (351.247)  -   

    FATES  -    -    (351.247)  (351.247)

Saldos em 31/12/2018  61.163.284  2.191.416  2.903.151  66.257.851 

Mutação do Exercício  7.082.018  258.069  333.746  7.673.833 

Saldos em 01/07/2019  66.939.263  2.191.415  1.471.581  70.602.259 

Integralização de Capital  5.717.500  -    -    5.717.500 

Devolução de Capital  (8.344.531)  -    -    (8.344.531)

Incorporação de Juros ao Capital  4.779  -    -    4.779 

Transferências entre Contas  (19.181)  -    -    (19.181)

Depreciação do Imobilizado  -    (93.178)  93.178  -   

Sobras do Semestre  -    -    3.329.244  3.329.244 

Continua...
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 Capital Social  Reserva Legal  Sobras ou Perdas 
Acumuladas  Total 

Destinações das Sobras:

    Juros ao Capital  -    -    (1.791.213)  (1.791.213)

    Fundo de Reserva  -    300.961  (300.961)  -   

    FATES  -    -    (300.961)  (300.961)

Saldos em 31/12/2019  64.297.830  2.399.198  2.500.868  69.197.896 

Mutação do Semestre  (2.641.433)  207.783  1.029.287  (1.404.363)

Saldos em 01/01/2019  61.163.284  2.191.416  2.903.151  66.257.851 

Integralização de Capital  11.721.370  -    -    11.721.370 

Devolução de Capital  (12.981.111)  -    -    (12.981.111)

Incorporação de Juros ao Capital  2.509.443  -    -    2.509.443 

Transferência conforme AGO  1.979.609  -    (2.903.151)  (923.542)

Transferência entre Contas  (94.765)  -    -    (94.765)

Depreciação do Imobilizado  -    (93.178)  93.178  -   

Sobras do Exercício  -    -    6.910.789  6.910.789 

Destinações das Sobras:

    Juros ao Capital  -    -    (3.901.177)  (3.901.177)

    Fundo de Reserva  -    300.961  (300.961)  -   

    FATES  -    -    (300.961)  (300.961)

Saldos em 31/12/2019  64.297.830  2.399.199  2.500.868  69.197.897 

Mutação do Exercício  3.134.546  207.783  (402.283)  2.940.046 

...continuação.

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e para semestre findo em 31 de dezembro de 2019 
(Em Reais)

2º Semestre/19 31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Sobras ou (Perdas) do Semestre/Exercício  3.329.244  6.910.789  7.455.208 

  Ajustes

Juros ao capital  (1.791.213)  (3.901.177)  (3.942.741)

Depreciação do Imobilizado  93.178  93.178  93.178 

Depreciações e Amortizações  54.975  106.149  109.151 

Sobras ou (Perdas) do Semestre/Exercício Ajustados  1.686.184  3.208.939  3.714.796 

(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais

Operações de Crédito  (188.766)  (4.774.338)  (9.232.788)

Outros Créditos  136.235  132.896  (1.277.507)

Outros Valores e Bens  58.085  -    -   

Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais

Outras Obrigações  2.613.299  1.539.661  (490.370)

 Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações  4.305.037  107.158  (7.285.869)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Inversão do Investimento  (660)  (5.266)  (942)

Inversão do Imobilizado de Uso  (3.909)  (10.525)  (23.695)

  Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento  (4.569)  (15.791)  (24.637)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Capital Social  (2.641.433)  3.134.546  7.082.018 

Transferência Conforme AGO  -    (2.903.151)  (2.569.405)

Uso da Reserva Legal  (93.178)  (93.178)  (93.178)

Constituição do FATES  (300.961)  (300.961)  (351.247)

  Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento  (3.035.572)  (162.744)  4.068.188 

Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa  1.264.896  (71.377)  (3.242.318)

No Início do Período  12.812.357  14.148.630  17.390.948 

No Fim do Período (nota 3.c)  14.077.253  14.077.253  14.148.630 

Variação Líquida das Disponibilidades  1.264.896  (71.377)  (3.242.318)

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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Notas Explicativas às  
Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
(Em R$)

1. Contexto operacional

A COOPERATIVA DE CRÉDITO COGEM é uma Coopera-
tiva de Crédito singular fundada em 10 de abril de 1974, 
está localizada à Rua José Versolato, 111 – Torre B, salas 
2.607 e 2.608, São Bernardo do Campo – SP. Tem sua 
constituição e funcionamento regulamentado pela Lei 
n° 5.764/71, que dispõe sobre a Política e as Instituições 
Monetárias, Bancárias e Creditícias, e define a Política 
Nacional do Cooperativismo, pela Lei Complementar  
nº 130/09, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Cré-
dito Cooperativo e pela Resolução nº 4.434/15 do Conse-
lho Monetário Nacional, que dispõe sobre a constituição 
e funcionamento de Cooperativas de crédito.

A COGEM é uma sociedade Cooperativa de Crédito 
mútuo sem fins lucrativos, integrante do Sistema Finan-
ceiro Nacional e tem como atividade preponderante a 
operação na área creditícia, tendo como finalidade:

 (i) O desenvolvimento de programas de poupança, de 
uso adequado de crédito e de prestação de servi-
ços, praticando todas as operações ativas, passivas e 
acessórias próprias de Cooperativas de crédito;

 (ii) Proporcionar, através da mutualidade, assistência 
financeira aos associados;

 (iii) A formação educacional de seus associados, no sen-
tido de fomentar o Cooperativismo;

 (iv) Estimular o desenvolvimento econômico e interesses 
comuns dos associados.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade 
da Administração da Cooperativa e foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, considerando as alterações 

exigidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, adap-
tadas às peculiaridades da legislação cooperativista 
e às normas e instruções do Banco Central do Brasil – 
BACEN, especificamente aquelas aplicadas às entidades 
Cooperativas, as disposições das leis nº 4.595/1964 e 
nº 5.764/1971, com alterações da lei complementar nº 
130/2009 e a Interpretação Técnica Gerais 2004/2018, 
bem como apresentadas conforme o Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. 
Consideram ainda, no que for julgado pertinente e rele-
vante, os pronunciamentos, orientações e as interpreta-
ções técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis – CPC, aprovadas pelo Banco Central do 
Brasil até o momento.

Em aderência ao processo de convergência com as nor-
mas internacionais de Contabilidade (IFRS), algumas nor-
mas e suas Interpretações foram emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão 
aplicadas às instituições financeiras quando aprovadas 
pelo Banco Central do Brasil. Nesse sentido, os Pronun-
ciamentos contábeis já aprovados pelo Banco Central 
do Brasil são: Resolução nº 3.566/2008 – Redução ao 
Valor Recuperável do Ativo – CPC 01 (R1), Resolução nº 
3.604/2008 – Fluxo de Caixa – CPC 03 (R2), Resolução 
CMN nº 4.534/2016 – Ativo Intangível – CPC 04 (R1), 
Resolução nº 3.750/2010 – Divulgação sobre Partes Rela-
cionadas – CPC 05 (R1), Resolução nº 3.989/11 – Paga-
mento Baseado em Ações – CPC 10 (R1), Resolução nº 
4.007/2011 – Políticas Contábeis, Mudança de Estima-
tiva e Retificação de Erro – CPC 23 e Resolução CMN nº 
3.973/11 – Evento Subsequente – CPC 24, Resolução nº 
3.823/2009 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes – CPC 25 e Resolução nº 4.424/15 – Benefí-
cios a Empregados – CPC 33 (R1).

A ata de aprovação das Demonstrações Financeiras está 
datada de 26 de março de 2020.
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3. Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

As receitas e despesas são reconhecidas na demons-
tração do resultado do exercício em conformidade 
com o regime de competência. As receitas com pres-
tação de serviços são reconhecidas na demonstração 
do resultado do exercício quando da prestação de 
serviços a terceiros, substancialmente serviços ban-
cários. Os dispêndios e as despesas e os ingressos 
e receitas operacionais, são proporcionalizados de 
acordo com os montantes do ingresso bruto de ato 
cooperativo e da receita bruta de ato não-coopera-
tivo, quando não identificados com cada atividade.

b) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras faz-se 
necessário utilizar estimativas para contabilizar cer-
tos ativos, passivos e outras transações. As demons-
trações financeiras da Cooperativa incluem, por-
tanto, estimativas referentes à provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, à seleção das vidas úteis 
dos bens do ativo imobilizado, provisões necessárias 
para passivos contingentes, entre outros. Os resulta-
dos reais podem apresentar variação em relação às 
estimativas utilizadas. A Cooperativa revisa as esti-
mativas e premissas, no mínimo, semestralmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução 
CMN nº 3.604/08, incluem as rubricas caixa, depósi-
tos bancários e as relações interfinanceiras de curto 
prazo e de alta liquidez, com risco insignificante de 
mudança de valores e limites, com prazo de venci-
mento igual ou inferior a 90 dias.

O caixa e equivalente de caixa compreendem:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Caixa 240 479 

Saldos em Bancos 2.922.994 520.131 

Títulos e Valores Mobiliários e 
Instrumentos Financ. Derivativos 11.154.019 13.628.020 

Total 14.077.253 14.148.630 

d) Operações de crédito

As operações de crédito com encargos financeiros 
pré-fixados são registradas a valor presente, não 

retificadas por conta de rendas a apropriar pelos 
motivos expostos na letra “a” acima e as operações 
de crédito pós-fixadas são registradas a valor pre-
sente, calculadas “pro rata temporis”, com base na 
variação dos respectivos indexadores pactuados.

e) Provisão para operações de crédito

Constituída em montante julgado suficiente pela 
Administração para cobrir eventuais perdas na reali-
zação dos valores a receber, levando-se em conside-
ração a análise das operações em aberto, as garan-
tias existentes, a experiência passada, a capacidade 
de pagamento e liquidez do tomador do crédito e 
os riscos específicos apresentados em cada opera-
ção, além da conjuntura econômica.

A Resolução CMN nº 2.682, com alterações dadas 
pela Resolução n° 2.697 de 24/02/2000, introdu-
ziu os critérios para classificação das operações de 
crédito definindo regras para constituição da pro-
visão para operações de crédito, as quais estabele-
cem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H  
(risco máximo).

f ) Depósitos em garantia

Existem situações em que a Cooperativa questiona 
a legitimidade de determinados passivos ou ações 
movidas contra si. Por conta desses questionamen-
tos, por ordem judicial ou por estratégia da própria 
Administração, os valores em questão podem ser 
depositados em juízo, sem que haja a caracterização 
da liquidação do passivo.

g) Imobilizado de uso

Estão contabilizados ao custo de aquisição e as 
depreciações foram calculadas pelo método linear, 
com base em taxas que levam em consideração a 
vida útil econômica dos bens.

h) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham 
por objeto bens incorpóreos destinados à manu-
tenção da Cooperativa ou exercidos com essa fina-
lidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida 
são geralmente amortizados de forma linear no 
decorrer de um período estimado de benefício eco-
nômico. Os ativos intangíveis compreendem soft-
wares adquiridos de terceiros e são amortizados ao 
longo de sua vida útil estimada.
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i) Demais ativos e passivos

São registrados pelo regime de competência, 
apresentados ao valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas, até a data do 
balanço. Os demais passivos são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias incorridas.

j) Provisões

São reconhecidas quando a Cooperativa tem uma 
obrigação presente Legal ou implícita como resultado 
de eventos passados, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para saldar uma obrigação 
Legal. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido.

k) Passivos contingentes

São reconhecidos contabilmente quando, com 
base na opinião de assessores jurídicos, for consi-
derado provável o risco de perda de uma ação judi-
cial ou administrativa, gerando uma provável saída 
no futuro de recursos para liquidação das ações, e 
quando os montantes envolvidos forem mensura-
dos com suficiente segurança. 

As ações com chance de perda possível são apenas 
divulgadas em nota explicativa às demonstrações 
financeiras e as ações com chance remota de perda 
não são divulgadas.

l) Obrigações Legais 

São aquelas que decorrem de um contrato por meio 
de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou 
outro instrumento fundamentado em lei, aos quais 
a Cooperativa tem por diretriz.

 m) 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-cooperati-
vos. O resultado apurado em operações realizadas 
com associados tem alíquota zero.

n) Segregação em circulante e não circulante

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferio-
res a 360 dias estão classificados no circulante, e os 
prazos superiores, no longo prazo (não circulante).

o) Valor recuperável de ativos – Impairment 

A redução do valor recuperável dos ativos não finan-
ceiros (impairment) é reconhecida como perda, 
quando o valor de contabilização de um ativo, 
exceto outros valores e bens, for maior do que o seu 
valor recuperável ou de realização. As perdas por 
“impairment”, quando aplicável, são registradas no 
resultado do período em que foram identificadas. 

Em 31 de dezembro de 2019 não existem indícios 
da necessidade de redução do valor recuperável dos 
ativos não financeiros.

p) Eventos subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-
-base das demonstrações financeiras e a data de 
autorização para a sua emissão. São compostos por:

• Eventos que originam ajustes: são aqueles que 
evidenciam condições que já existiam na data-
-base das demonstrações financeiras;

• Eventos que não originam ajustes: são aqueles 
que evidenciam condições que não existiam na 
data-base das demonstrações financeiras. 

Não houve qualquer evento subsequente para as 
demonstrações financeiras encerradas em 31 de 
dezembro de 2019.

4.  Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as aplicações 
em Títulos e Valores Mobiliários da Cogem estavam 
assim compostas:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Santander Absoluto Renda Fixa 11.154.019 13.628.020 

Total 11.154.019 13.628.020
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5. Operações de Crédito

a) Composição da carteira entre curto e longo prazo:

Modalidade
31/12/2019

31/12/2018
Circulante Não Circulante Total

Empréstimos 27.703.325 32.697.024 60.400.349 54.971.417 

(-) Provisões para Operações de Crédito (797.114) (378.228) (1.175.342) (520.748)

Total 26.906.211 32.318.796 59.225.007 54.450.669 

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução CMN nº 2.682 de 
21/12/1999:

Nível/Percentual de Risco/ 
Situação

Total de 
Empréstimos  

em 31/12/2019
Provisões  

em 31/12/2019
Total de 

Empréstimos  
em 31/12/2018

Provisões  
em 31/12/2018

A 0,5% Normal 57.787.947 (288.940) 53.781.484 (268.907)

B 1% Normal 90.512  (905) 91.561  (916)

C 3% Normal 529.104 (15.873) 317.250 (9.517)

C 3% Vencidas 319.436  (9.583) 101.631  (3.049)

D 10% Normal 293.179  (29.318) 185.384  (18.538)

D 10% Vencidas 209.629  (20.963) 42.612  (4.261)

E 30% Normal 128.485  (38.546) 87.233 (26.170)

E 30% Vencidas 204.111  (61.233) 114.781 (34.434)

F 50% Normal 980 (490) 38.089 (19.044)

F 50% Vencidas 70.371 (35.186) 134.605 (67.303)

G 70% Normal 77.372 (54.160) 6.939 (4.857)

G 70% Vencidas 230.261 (161.183) 20.329 (14.230)

H 100% Normal 57.352 (57.352) 32.698 (32.698)

H 100% Vencidas 401.610 (401.610) 16.822 (16.822)

Total Normal 58.964.931 (485.584) 54.540.638 (380.649)

Total Vencida 1.435.418 (689.758) 430.780 (140.099)

Total Geral 60.400.349 (1.175.342) 54.971.417 (520.748)

Provisões (1.175.342)  (520.748)

Total Líquido 59.225.007 54.450.669 
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c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:

Faixa de Vencimento Saldo Devedor  
em 31/12/2019

Percentual  
da Carteira

Provisão  
para Perdas

A Vencer de 0 a 30 dias 1.147.862 1,90% (42.019)

A Vencer de 31 a 60 dias 4.351.109 7,20% (85.059)

A Vencer de 61 a 90 dias 1.043.909 1,73% (21.010)

A Vencer de 91 a 180 dias 6.821.976 11,29% (128.641)

A Vencer de 181 a 360 dias 13.866.729 22,96% (222.151)

A Vencer de 361 a 720 dias 21.258.894 35,20% (260.932)

A Vencer de 721 a 1.080 dias 10.737.145 17,78% (109.975)

A Vencer de 1.081 a 1.440 dias 696.148 1,15%  (7.297)

A Vencer de 1.441 a 1.800 dias 3.822 0,01% (19)

Vencido de 1 a 14 dias 1.015 0,00% (5)

Vencido de 15 a 30 dias 40.323 0,07% (11.860)

Vencido de 31 a 60 dias 3.528 0,01% (795)

Vencido de 61 a 90 dias 86.090 0,14% (33.539)

Vencido de 91 a 120 dias 68.476 0,11% (36.306)

Vencido de 121 a 150 dias 63.209 0,10% (40.657)

Vencido de 151 a 180 dias 53.939 0,09% (42.025)

Vencido de 181 a 240 dias 54.372 0,09% (44.459)

Vencido de 241 a 300 dias 75.811 0,13% (64.308)

Vencido de 301 a 360 dias 23.707 0,04% (22.000)

Vencido de 361 a 540 dias 2.285 0,00%  (2.285)

Totais 60.400.349 100,00% (1.175.342)

d) Concentração dos principais devedores:

Descrição 31/12/2019 % da Carteira Total 31/12/2018 % da Carteira Total

Maior Devedor 117.171 0,19% 103.808 0,19%

10 Maiores Devedores 772.712 1,28% 754.019 1,37%

50 Maiores Devedores 2.865.552 4,74% 2.789.669 5,07%

Demais Devedores 56.644.914 93,78% 51.323.921 93,36%

Carteira Total 60.400.349 100,00%    54.971.417 100,00%

e) Créditos baixados como prejuízo, renegociados e recuperados:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Saldo Inicial 520.748 393.625

Provisões Constituídas 625.201 127.123 

Constituição de Provisão sobre Operações de Créditos 761.239 194.571 

(-) Reversão da Provisão (136.038)  (67.448)

Transferência de Créditos Baixados para Prejuízo 29.393 -

Total 1.175.342 520.748
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f ) Taxa de juros

Modalidade Tipo de Juros Taxa

Crédito pessoal 12 parcelas SAC 1,20%

Crédito pessoal 24 parcelas SAC 1,30%

Crédito pessoal 36 parcelas SAC 1,40%

Crédito pessoal 48 parcelas SAC 1,50%

Parcerias SAC 1,20%

IPVA SAC 1,00%

Construção/reforma SAC 1,00%

Educação (cursos de curta duração) SAC 0,95%

Educação (cursos de longa duração) SAC 0,90%

6. Outros Créditos

Valores referentes às importâncias devidas a Cooperativa 
por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, con-
forme demonstrado:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Adiantamento e Antecipações Salariais (a) 7.503 6.637 

Cheques a Receber  - 50 

Devedores por Depósito em Garantia (b) 1.688.497  1.583.924 

Impostos e Contribuições a Compensar (c) 7.948  100.256 

Títulos e Créditos a Receber (d) 48.577  697.098 

Devedores Diversos – País (e) 1.699.677  1.469.811 

(-) Provisão para Outros Créditos (f ) (36.053)  (308.731)

Total 3.416.149  3.549.045

a) Adiantamento concedido para férias de funcionário.

b) Registram-se nesta conta depósitos judiciais para fazer 
face à ação judicial contra a cobrança de IRPJ e CSLL 
sobre as receitas dos atos não cooperativos.

c) Refere-se a valores de IRPJ, CSLL e IOF apurados a maior 
e que serão compensados nos próximos exercícios.

d) Trata-se de valores devidos por ex-associados da Cogem 
que ainda não foram recebidos na sua totalidade.

e) Trata-se do montante a receber das empresas empre-
gadoras dos associados, referente a descontos consig-
nados em suas folhas de pagamentos das prestações 
de empréstimos, cotas de capital e convênios a rece-
ber no início do exercício seguinte.

f ) Refere-se a valores provisionados preventivamente 
como garantia de não recebimento de valores regis-
trados na rubrica Outros Créditos.

7. Investimentos

O saldo é representado por:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Quotas da FNCC  12.299  10.942 

Marcas Patentes  3.909 -

Total  16.208  10.942 

8. Imobilizado de Uso 

O Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calcula-
das pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado. 

A composição desses grupos está conforme abaixo:

Descrição Taxa 
Depreciação 31/12/2018 Aquisição Baixa 31/12/2019

Edificações 4% 721.133 - - 721.133 

Instalações Diversas 10% 162.656 - - 162.656 

Aparelhos de Refrigeração 10% 32.471 1.469 - 33.940 

Mobiliário 10% 63.810 - - 63.810 

Sistema de Comunicação 20% 570 - - 570 

Sistema Processamento de Dados 20% 237.374 9.055 - 246.429 

(-) Depreciação Acumulada (300.163) (94.541) - (394.704)

Total 917.851  (84.017) - 833.834 
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9. Intangível

Nesta rubrica registram-se os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à manutenção da com-
panhia, como as licenças de uso de softwares.

Descrição Taxa 
Amortização 31/12/2018 Aquisição Baixa 31/12/2019

Marcas e Patentes 2.809 - - 2.809

Softwares adquiridos após 2013 20% 58.034 - - 58.034 

(-) Amortização Acumulada (26.115)  (11.607) - (37.722)

Total 34.728  (11.607) - 23.121 

10.  Cobrança de arrecadação de tributos e 
assemelhados

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

IOF a Recolher (a) 1.927 14.205

Total 1.927 14.205

a) Valor referente ao IOF sobre as operações de crédito, 
recolhido no mês subsequente.

11. Sociais e estatutárias

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Dividendos e Bonificações a Pagar (a) 3.499.229 3.111.343 

FATES – Atos Cooperativos (b) 1.597.641 1.183.863 

Cotas de Capital a Pagar (c) 1.253.604 651.577 

Total 6.350.474 4.946.783 

a) Provisão líquida de juros ao capital calculados a taxa 
de juros variação 5,96% a incorporar ao capital dos 
associados no início do exercício seguinte. Para tri-
butação foi aplicada a tabela progressiva do imposto  
de renda.

b) O FATES é destinado a atividades educacionais, à pres-
tação de assistência aos associados, seus familiares e 
empregados da Cooperativa, sendo constituído por 
10% das sobras do exercício A classificação desses 
valores em contas passivas segue determinação do 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF.

c) Saldo a devolver de cotas de capital de ex-associados 
desligados da Cooperativa até dezembro de 2019.  
A devolução desse valor ocorrerá de acordo com pre-
ceitos estatutários e regimentais da Cooperativa.

12. Obrigações fiscais e previdenciárias

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Impostos e Contribuições sobre  
Lucros a Pagar (a)  920 -

Impostos sobre Serviços de Terceiros (b)  398  506 

Impostos e Contribuições sobre Salário (c)  51.571  42.378 

Outros (d)  2.413  53.081 

Total  55.302  95.965 

a) Refere- se aos Impostos IRPJ e CSLL sobre resultado de 
atos não cooperados.

b) Desconto de imposto de renda e PIS/COFINS/CSLL (Lei 
nº 10.833, com alterações dadas pela Lei nº 12.973/14) 
sobre pagamentos efetuados para prestadores de ser-
viços em 2019.

c) Impostos e contribuições incidentes sobre a folha de 
salários, descontados dos funcionários, bem como, de 
responsabilidade do empregador.

d) Outros impostos e contribuições a recolher incidentes 
sobre as receitas de atos não cooperativos (COFINS 
e PIS) e imposto de renda retido sobre a provisão de 
juros ao capital em dezembro de 2019.

13. Diversas

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Provisão para despesas com pessoal (a) 279.311 217.454

Outras Despesas Administrativas (b) 6.505 7.533 

Provisão para Contingências (c) 1.683.239 1.571.974 

Credores Diversos – País (d) 16.917 100 

Total 1.985.972 1.797.061 
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a) Registro de valores devidos a funcionários referentes a 
férias e encargos a pagar em dezembro de 2019 e 2018.

b) Refere-se aos valores a serem desembolsados com 
despesas de comunicação R$ 2.000; serviço de lim-
peza R$ 390 e mensalidade da FNCC R$ 4.115.

c) Provisão para garantir ação judicial contestando a inci-
dência de IRPJ e CSLL sobre resultado e receitas de 
atos não cooperativos.

d) Refere-se a saldo de desconto em folha recebido a 
maior a ser compensado em janeiro de 2020.

14. Capital social

O capital social é representado por cotas-partes no valor 
nominal de R$ 1 cada e integralizado por seus associados. 
De acordo com o estatuto social cada associado tem direito 
a um voto, independente do número de suas cotas-partes.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Capital Social 64.297.830 61.163.284 

Quantidade de Associados 11.668 11.217

15. Reserva Legal

Representada pelas destinações estatutárias das sobras, 
no percentual de 10% nos valores de R$ 300.961 
(R$ 351.247 em 2018), utilizadas para reparar perdas e 
atender ao desenvolvimento de suas atividades, com sal-
dos de R$ 2.399.198 (R$ 2.191.416 em 2018).

Em 2019 a Cooperativa utilizou o Fundo de Reserva para 
compensar a despesa de depreciação da nova sede no 
montante de R$ 93.178.

16.  Sobras ou perdas acumuladas e destinações estatutárias e Legais

De acordo com o estatuto social da Cooperativa, a Lei nº 5.764/71 e a Lei Complementar nº 130/2009, as sobras líqui-
das do exercício terão a seguinte destinação:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

(=) Resultado Bruto do Exercício 6.963.205 7.539.889

(-) Despesas de Juros ao Capital  (3.901.177)  (3.942.741)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social  (52.416)  (84.681)

(=) Resultado do Ato Cooperativo 3.009.612 3.512.467

Destinações Estatuárias

(-) Reserva Legal – 10%  (300.961)  (351.247)

(-) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – 10%  (300.961)  (351.247)

(=) Sobras à Disposição da Assembleia Geral 2.407.690 2.809.973 

Atendendo à instrução do BACEN, através da Carta Cir-
cular nº 3.224/06, o Fundo de Assistência Técnica, Educa-
cional e Social – FATES é registrado como exigibilidade, 
e utilizado em gastos para o qual se destina, conforme a 
Lei nº 5.764/71: atividades educacionais, à prestação de 
assistência aos associados, seus familiares e empregados.

17. Contingências passivas

Segundo informações da Administração, não ha ações 
judiciais movidas contra a Cooperativa, portanto sem 
necessidade de provisionamento.

18. Juros sobre o capital próprio

No exercício de 2019, foram provisionados R$ 3.901.177 
(R$ 3.942.741 em 2018), relativos aos juros sobre capital 
próprio conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95 
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contabilizados como despesa operacional, reclassificado 
na Demonstração de Sobras ou Perdas, Mutações do 
Patrimônio Líquido e Fluxos de Caixa, de conformidade 
com a Circular nº 2.739/97 do Banco Central do Brasil.

A taxa de juros acumulada em 2019 para pagamento aos 
associados de juros sobre o capital foi de 5,96%.

19. Partes relacionadas

As transações com partes relacionadas se referem a sal-
dos de depósitos (à vista e a prazo) e operações de crédito 
mantidas na instituição pelos membros da Diretoria Exe-
cutiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, 
de pessoas chave da Administração e de seus familiares.

As operações de crédito e captações de recursos com 
partes relacionadas foram contratadas em condições 
semelhantes às praticadas com os demais associados, 
vigentes nas datas das operações.

Pessoas chave da Administração são as que têm autori-
dade e responsabilidade pelo planejamento, direção e 
controle das atividades da entidade, direta ou indireta-
mente, incluindo qualquer administrador (executivo ou 
outro dessa entidade). Nestes dados estão inclusos todos 
os benefícios de curto prazo e, também, pós-emprego 
concedidos pela entidade. 

Devido à estrutura de nossa Cooperativa consideramos 
que todos os colaboradores são Pessoas Chave da Admi-
nistração. Nestes dados estão inclusos todos os benefí-
cios de curto prazo e, também, pós-emprego concedidos 
pela entidade.

Operações de Crédito – Saldos Devedores em 
31/12/2019 e 31/12/2018

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Diretoria Executiva e Conselhos de 
Administração e Fiscal 163.844 191.716

Pessoas Chaves da Administração 
(Gerentes, Assessores) 62.714 60.648

Operações de Crédito – Provisões para Risco em 
31/12/2019 e 31/12/2018

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Diretoria Executiva e Conselhos de 
Administração e Fiscal 819 959

Pessoas Chaves da Administração 
(Gerentes, Assessores) 314 303

Cotas de Capital Social – Saldos em 31/12/2019 e 
31/12/2018

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Diretoria Executiva e Conselhos de 
Administração e Fiscal 478.938 418.816

Pessoas Chaves da Administração 
(Gerentes, Assessores) 178.859 157.977

Em 2019 o total de despesas com pessoal, incluindo 
benefícios, encargos sociais, foi de R$ 1.943.188 (R$ 
1.556.433 em 2018). A participação dos funcionários 
no resultado de 2019 foi de R$ 149.350 (R$ 121.726 em 
2018). Os membros do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal não são remunerados.

A Cooperativa efetua transações com as Empresas 
Empregadoras dos associados relativo aos repasses de 
capital, empréstimos e liquidação de ex-associados, com 
descontos na folha de pagamento dos funcionários, sem 
que as partes tenham vantagem financeiras.

20. Estrutura Simplificada de Gerenciamento 
Contínuo de Riscos

Em atendimento a Resolução nº 4.557 de 23 de fevereiro 
de 2017 e conforme faculta a Resolução nº 4.606 de 19 
de outubro de 2017 do Conselho Monetário Nacional, a 
Cooperativa instituiu a estrutura simplificada de geren-
ciamento contínuo de riscos capacitada para identificar, 
mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar 
o risco operacional, o risco socioambiental, o risco de 
crédito e os demais riscos relevantes ao qual a Instituição 
esteja exposta, incluindo o monitoramento dos níveis de 
capital e liquidez. 

A estrutura é formada pelo Diretor responsável pelo 
gerenciamento contínuo de riscos, a equipe técnica por 
ele designada para seu assessoramento e pelas políticas 
e manuais inerentes a área.

São Bernardo do Campo – SP, 31 de dezembro de 2019.

Flávio Abrão Filho 
Diretor Presidente

Ricardo Alberti 
Diretor Responsável pela Área Contábil

Davi Bruske 
Contador 
CRC 1 ES 005.393/O-9 “S” SP
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Ilmos. Srs. Diretores e Associados da 
COOPERATIVA DE CRÉDITO COGEM 
São Bernardo do Campo – SP

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Coopera-
tiva de Crédito Cogem, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, 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 Cooperativa de Crédito Cogem em 31 de dezem-
bro de 2019, o desempenho de suas atividades e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações 
financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Cooperativa, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 

Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as  
Demonstrações Financeiras

normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras.

Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das atividades.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades 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 audi-
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toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside-
radas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utiliza-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Coope-
rativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não 
mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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 signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de março de 2020.

Padrão Auditoria S.S. 
CRC-2SP 016.650/0-7 
O.C.B. nº 669

Fabricio Koeke 
Contador  
CRC 1SP 193.079/O-3
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Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Cogem, em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias, após 
analisar as peças contábeis que compõem o balanço 
findo em 31 de dezembro de 2019 e, com base nos exa-
mes e verificações procedidas nas reuniões mensais, 
tendo em vista que estão dentro das normas contábeis 
e fiscais exigidas e, que as mesmas espelham e repre-
sentam integralmente a situação econômica, financeira, 
contábil e fiscal da Cooperativa de Crédito Cogem, é 
favorável à aprovação das contas do exercício de 2019.

São Bernardo do Campo, 13 de março de 2020.

Mauriclei Rizzato Pompeo 
Conselheiro efetivo

Ronaldo Teixeira da Silva 
Conselheiro efetivo

Adriana de Almeida Lemos Ramos 
Conselheira efetiva

Vicente Raymundo Bezerra Junior 
Conselheiro suplente
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KIT ESCOLAR
A educação é fundamental 
para o desenvolvimento de um 
país . Ciente desta importância, 
a Cogem distribui no início do 
ano o tradicional kit escolar aos 
seus associados, independente-
mente de terem filhos .

Foram adquiridos 23.600 kits 
escolares.

Para os nossos
Associados

KIT BEBÊ 
A Cogem presenteia seus associados, que possuem filhos 
com até 3 meses de vida, com uma linda bolsa que contém 
itens que atendem às primeiras necessidades do bebê .

Foram entregues 339 kits bebê no ano.

RELATÓRIO ANUAL 
DA ADMINISTRAÇÃO

2019

COOPERATIVA DE CRÉDITO COGEM 35



COGEM SAUDÁVEL 
A Cooperativa reembolsa 50% 
do valor da inscrição básica em 
corridas de pedestres, caminha-
das, passeios ciclísticos, corridas 
ciclísticas, duathlon ou triathlon 
e competição de Crossfit com  
o objetivo de estimular nossos 
associados a praticarem ativida-
des físicas .

Foram concedidos 803 reembol-
sos no valor total de R$ 43.472.

FAST SHOP
A Cogem, em parceria com Fast Shop, disponibiliza aos associados uma loja 
virtual personalizada .

As vendas no ano foram de R$ 38.506, sendo 99% financiadas pela Cogem.

AUXÍLIO FUNERAL
Nos momentos difíceis, o asso-
ciado Cogem também pode con-
tar com a sua Cooperativa!

O valor do auxílio é de R$ 1 .000 
e tem como finalidade ajudar nas 
despesas com funeral .

Foram concedidos 17 auxílios 
no valor total de R$ 17.000. 
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PATROCÍNIO COGEM
As empresas Continental Ponta Grossa, 
Kanjiko Salto, Konecranes e Vitesco, con-
tribuíram com o incentivo à prática de 
esporte e à qualidade de vida de seus fun-
cionários . A ação teve o apoio financeiro da 
Cogem, por meio da Política de Patrocínio .  
O investimento foi de R$ 14 .030 .

FEIRA DE BENEFÍCIOS 
A Cogem participou da feira de 
benefícios na empresa Clarios, em 
Sorocaba/SP, com o objetivo de 
levar mais conhecimento aos fun-
cionários sobre os serviços ofereci-
dos pela Cooperativa .

Para as Empresas 
Conveniadas

PALESTRAS DE  
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
As empresas ContiTech Santana de Parnaíba,  
Correias Mercúrio, Emicol, Freudenberg  
e Vitesco, promoveram palestras sobre 
Orçamento Familiar por meio do Programa 
de Realização Financeira da Cogem . O valor 
do investimento foi de R$ 11 .400 e mais de 
1 .000 associados participaram das palestras .

A Cogem realizou o Torneio de Futebol Solidário, 
junto com a reabertura do campo do ADC ZF Clube . 
Com a ação foram arrecadados 125 litros de leite 
que foram doados para a Associação Nova Geração .

EVENTO SOCIAL
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Para a Comunidade

ATIVAÇÃO DIA C
Promovendo a integração com a comunidade, o 
Sescoop-SP e as Cooperativas Cogem e Sicredi, 
em parceria com a Fundação Criança de São Ber-
nardo do Campo, realizaram sessões especiais 
de cinema dentro da programação do Dia C!  
Foi um sucesso! Foram 9 sessões com a partici-
pação de mais de 1 .500 crianças .

O Dia C é um compromisso 
das Cooperativas brasileiras 
na busca por um mundo 
mais justo e igual . São 
milhares de ações volun-
tárias em uma grande cor-
rente do bem .

A Cogem realizou, em parce-
ria com outras Cooperativas, 
eventos proporcionando um 
dia de muita alegria .

Em São Bernardo do Campo/
SP, a data foi comemorada 
no dia 6 de julho . O evento 

foi realizado no Centro de 
Atendimento à Criança e 
Adolescente da Fundação 
Criança, no bairro Santa 
Cruz . Mais de 900 pessoas 
participaram de ações gra-
tuitas como: recreação, 
intervenção artística, brin-
quedos infláveis, barraca de 
cachorro-quente, carrinho 
de pipoca e algodão-doce . 

Em Sorocaba/SP, o dia acon-
teceu em 29 de junho em 
parceria com o programa 

DIA C • DIA DE COOPERAR

Barça-Unimed . Mais de 120 
pessoas, entre pais e crian-
ças, participaram de ações 
de interação, conhecimen-
to, diversão e aprendizado 
como: palestras de educação 
financeira, jogos de futebol, 
lanche e suco para todos . 

Sorocaba

São Bernardo do Campo
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CIRCUITO CULTURAL
O Circuito Sescoop/SP de Cultura 
é uma iniciativa que amplia a atua-
ção do Cooperativismo paulista no 
cenário cultural do estado por meio 
de espetáculos teatrais, shows de 
música, dança, circo, cinema, ofici-
nas criativas, intervenções artísticas 
e formação de plateias para a coo-
peração e o Cooperativismo .

Grande ABC: show com a banda 
Xaxado Novo . O evento aconteceu 
dentro da progra mação do Festi-
val de Inverno de Paranapiacaba . 
Estavam presentes mais de 400 
pessoas . 

Sorocaba: espetáculo teatral “FIM?” . 
O evento aconteceu no Teatro Teo-
tônio Vilela e contou com a pre-
sença de 380 pessoas . Sorocaba

Grande ABC

A Semana Nacional de Educação 
Financeira (Semana Enef ), como 
ação do Dia C, divulgou a Educação 
Financeira por meio de palestras e 
material didático . O projeto foi dire-
cionado para crianças e adolescen-
tes de escolas públicas da região do 
Grande ABC, trabalhando consumo 
consciente e planejamento . Mais 
de 1 .500 crianças e jovens da rede 
pública de ensino foram atendidas 
nessas ações!

SEMANA ENEF 
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Destaques do Ano

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO  
DE 45 ANOS DA COGEM!

Para comemorar essa conquista, a Coo-
perativa criou um hotsite para interagir 
com seus associados em duas fases . 

Na primeira fase, os associados relembra-
ram alguns fatos importantes da história 
da Cogem por meio de uma “Linha do 
tempo” e tiveram que fazer uma breve 
atualização cadastral . Foram sorteados 
45 associados, e cada um deles recebeu 1 
celular Samsung Galaxy A10 . Nesta ação, 
contamos com 3 .910 participantes . 

Na segunda fase, os associados enviaram 
uma selfie com um depoimento . Foram 

sorteados 35 associados, e cada um deles 
recebeu 1 vale presente no valor de R$ 400 . 
Os associados que utilizaram as hashtags  
#EuSouCogem #SomosTodosCogem nas  
redes sociais dobraram suas chances de 
ganhar . Nesta ação, contamos com 358 
participantes .

Aponte seu celular 
para o QR Code ao 
lado e assista ao vídeo 
de encerramento da 
campanha!
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A Cogem foi certificada como um 
excelente lugar para trabalhar, de 
acordo com a metodologia do 
Great Place to Work Brasil .

O Programa de Certificação GPTW 
conta com uma ferramenta online 
de pesquisa e diagnóstico do 
clima organizacional . A Certifica-
ção permite a medição, de forma 
prática, da percepção dos funcio-
nários em relação à empresa .

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA INOVA SENAI • SOROCABA

CONQUISTA DA CERTIFICAÇÃO GPTW

Uma semana cheia de atividades relacio-
nadas à inovação, tecnologias e ferramen-
tas voltadas para a Transformação Digital e 
muito mais .

No painel voltado para a área de RH, o nosso 
Gestor, Wanderson de Oliveira, participou 
com a palestra “Cooperativismo de Cré-
dito: um modelo de negócio sustentável” .

CAMPANHA INDIQUE SEUS AMIGOS 
Indicar o que é bom faz bem! Durante o ano foi realizada a campa-
nha Indique seus Amigos, com o propósito de fortalecer a nossa Coo-
perativa . A cada três indicações o associado ganhava uma mochila .

Ao todo, recebemos 946 indicações no ano .

Há mais de 45 anos, a Cogem tem 
apoiado e valorizado a realização 
de sonhos, tanto de seus associa-
dos, quanto de seus colaborado-
res . Por isso, não mede esforços 
para motivar, inspirar e envolver 
sua equipe, proporcionando um 
agradável ambiente de trabalho, 
desenvolvendo ações que promo-
vam o crescimento profissional e 
pessoal de cada integrante .
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DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO
MAIS DO QUE CLIENTES, NOSSOS ASSOCIADOS TAMBÉM SÃO DONOS!

Conforme decidido na Assembleia Geral dos associados foi aprovada a distribuição do 
Resultado Líquido referente ao exercício de 2018, no total de R$ 2 .203 .151 .

Cada associado  que movimentou a conta de empréstimo, recebeu de volta 22,53% dos 
juros pagos, ou seja, a cada R$ 100 pagos em juros, a Cogem devolveu R$ 22,53, sendo o 
valor creditado na conta capital .

Linha de crédito Juros cobrados Juros efetivamente  
pagos pelo associado

JUROS MENORES APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

Pessoal de 01 a 12 parcelas 1,20% 0,93%

Pessoal de 13 a 24 parcelas 1,01%1,30%

Pessoal de 25 a 36 parcelas 1,08%1,40%

Fast Shop 0,93%1,20%

IPVA 0,77%1%

Construção e Reforma 0,77%1%

NÚMEROS DOS CANAIS DIGITAIS E DAS REDES SOCIAIS

3.171

3.857

1.634
1.014

Número de seguidores  
da Cogem no Instagram.

Número de associados  
que utilizam o Banking.

Número de seguidores  
da Cogem no Facebook.

Número de associados  
que utilizam o APP.
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