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Juntos fazemos a diferença

Missão
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer 

soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

Visão 
Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, comprometida 

com o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades, com 

crescimento sustentável das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

Valores
• Preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio

• Respeito à individualidade do associado

• Valorização e desenvolvimento das pessoas

• Preservação da instituição como sistema

• Respeito às normas oficiais e internas

• Eficácia e transparência na gestão

• Adesão voluntária e livre

• Gestão democrática pelos membros

• Participação econômica 

dos membros

• Autonomia e independência

• Educação, formação e informação

• Intercooperação

• Interesse pela comunidade

• Democracia

• Igualdade

• Equidade

• Solidariedade

• Honestidade

• Transparência

• Responsabilidade

• Altruísmo

Princípios do 
Cooperativismo

Valores do 
Cooperativismo

= Propósito Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ:
Compartilhar conquistas e resultados com bom atendimento.





O ano de 2019 iniciou e com ele várias mudanças, inclusive na política brasileira, com o 

compromisso de implantar mudanças, especialmente na área econômica, gerando uma 

expectativa positiva. Por outro lado, a área de atuação da Sicredi Vanguarda no Paraná é uma 

região agrícola e a safra não foi a esperada, com quebra de produtividade devido ao excesso de 

calor e a falta de chuvas, tirando renda da atividade. Mesmo assim o primeiro semestre se 

mostrou motivador, pois a segunda safra, chamada safrinha de milho, apresenta boa produtivi-

dade e bons preços, devido a dificuldades no plantio da safra dos Estados Unidos e boa deman-

da da China, favorecendo o agronegócio brasileiro.

Enquanto isso, a Vanguarda continua sua expansão, acreditando nas regiões onde atua e nos 

associados. Só no primeiro semestre foram inauguradas as agências de Bacabal na cidade de São 

José dos Campos – SP e a agência Duque de Caxias em São Miguel do Iguaçu – PR. Já tivemos a 

revitalização e reinauguração das agências Carlos Gomes e Floresta em Cascavel, JK e República 

em Foz do Iguaçu, a agência Medianeira no Paraná, e a Cooper em São José dos Campos, em São 

Paulo.

E para o segundo semestre seguimos acreditando, dentro do nosso planejamento para 2019, 

entregaremos para a comunidade mais cinco agências nos municípios de Angra dos Reis e Quatis no 

Rio de Janeiro, Igaratá, Natividade da Serra e mais uma agência em Guarulhos, no estado de São 

Paulo. Além da inauguração da nossa Superintendência Regional em São José dos Campos – SP.

Nosso foco é no associado, compartilhando conquistas e resultados com bom atendimento, e 

prova disso são os 70 milhões de resultados de 2018, gerando um bom retorno aos associados, com 

valores creditados na conta destes em abril de 2019. Além do incentivo que fazemos para que as 

pessoas poupem, sorteando prêmios através da Campanha de Poupança Vem Poupar e Ganhar que 

distribuirá R$ 1,5 milhão aos poupadores este ano. Tivemos também associada ganhando prêmio do 

seguro de vida.

Acreditamos no potencial dos nossos associados, sejam eles pessoas físicas, empresas ou agriculto-

res, e temos várias linhas de crédito, inclusive para investir em energias renováveis, como a energia 

solar. E para aqueles que querem programar a realização do sonho, contamos com uma variedade de 

alternativas no produto consórcios.

No setor do agronegócio, o Plano Safra 2019/2020 foi lançado recentemente e o Sicredi conseguiu um 

volume de recursos consideráveis para que cada cooperativa possa atender seus associados nas necessi-

dades de custeio e investimentos nas diversas linhas.

Estamos cada vez melhor preparados para atender as necessidades dos nossos associados de todos os 

segmentos, especialmente na captação da poupança, em diversas linhas, que são base para a oferta de 

crédito, além de um portfólio completo de produtos e serviços financeiros.

Entendemos que os resultados do primeiro semestre são expressivos e satisfatórios, acima da meta, e 

nos mostram que estamos no caminho certo. Queremos continuar assim, sendo a instituição financeira 

cooperativa da comunidade.

Boa leitura.

Luiz Hoflinger
Presidente Sicredi Vanguarda

Mensagem escrita no dia 05 de julho de 2019.

 Mensagem do Presidente



O Sicredi
Quem somos

5 centrais

Nós somos o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil. 

Há 116 anos, estamos comprometidos com o crescimento dos nossos associados e 
com o desenvolvimento das regiões onde atuamos. 

Hoje, somos mais de 4 milhões de associados, distribuídos em 22 estados e no 
Distrito Federal, e oferecemos mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Nosso modelo de atuação valoriza o relacionamento, oferecendo soluções 
financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e da sociedade.

Cada cooperativa é filiada a uma de nossas 
cinco centrais, que são acionistas da SicrediPar, 
holding que coordena as decisões estratégicas 
de todo o Sicredi, por meio de um sistema de 
governança que garante o protagonismo das 
cooperativas. Também contamos em nossa 
estrutura com entidades especializadas que 
racionalizam as atividades, como a 
Confederação Sicredi, a Sicredi Fundos
Garantidores, a Fundação Sicredi, o Banco 
Cooperativo Sicredi e suas empresas 
controladas— a Administradora de Bens, a 
Sicredi Cartões, a Administradora de Consórcios 
e a Corretora de Seguros—, localizadas em 
Porto Alegre (RS), no CAS - Centro 
Administrativo Sicredi.

Elas estão organizadas em um sistema nacional, 
formando uma rede de apoio que garante solidez e 
segurança aos nossos negócios.

Atuamos localmente por meio de 114 cooperativas. 



Estados com agências 
do Sicredi

Estados com projeto 
de expansão em 
andamento

Presente em 1.279 municípios

Mais de 1.600 pontos de atendimento
em 22 estados e no Distrito Federal

Somos a única instituição financeira

 

em mais de 200 municípios do país

52,6% das nossas agências estão em 

municípios rurais ou rurais desenvolvidos

Presença Sicredi 
no Brasil



Presença Sicredi 
Vanguarda PR/SP/RJ



Os seguros de vida são oferecidos pelo Sicredi 
em parceria com a Icatu Seguros e já distribu-
íram nos estados do Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro, entre os associados premiados, 
R$ 15,4 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para 
associados da Sicredi Vanguarda.

Com o Sicredi Seguro Vida Mais Premiada 
o segurado pode ganhar o equivalente ao 
seu capital segurado em vida, por meio 
de quatro sorteios mensais pela Loteria 
Federal, limitado a R$ 50.000,00*. Além 
disso, os segurados contam com uma 
série de coberturas e assistências 
diferenciadas que proporcionam 
proteção e comodidade para facilitar o 
dia a dia. 

* O valor sorteado sofrerá dedução de 

impostos e tributos, conforme legislação 

vigente na época do sorteio.

Associada é sorteada no Sicredi
Seguro Vida Mais Premiada

Uma associada da Sicredi Vanguarda, da 
cidade de Santa Tereza do Oeste é a mais 
nova sorteada do Sicredi Seguro Vida 
Mais Premiada. O sorteio foi realizado 
pela Loteria Federal em maio deste ano.
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Sicredi Vanguarda distribui
resultados aos seus associados
A Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ teve resultado positivo de R$ 70 
milhões, em 2018. Cerca de 41% do total – o equivalente a quase 
R$ 30 milhões – foi distribuído entre os mais de 127 mil associa-
dos, de acordo com a movimentação financeira e o volume de 
produtos contratados na instituição cooperativa ao longo do ano 
passado.
As cooperativas oferecem os mesmos serviços de um uma 
instituição financeira tradicional. O diferencial está no fato de que 
os associados são donos do negócio e participam ativamente da 
gestão, por meio das assembleias periódicas para prestações de 
contas e tomada de decisões estratégicas – como o volume de 
recursos que será devolvido. Por serem associados, eles recebem 
de volta parte do resultado da instituição, o que é definido como 
resultados. A Sicredi Vanguarda realizou uma ação específica 

voltada aos associados pelo segundo ano consecuti-
vo, a “Quinzena do Relacionamento”, focada na 
divulgação desses resultados. Nela, os cooperados 
receberam mensagens de SMS, cartas e àqueles que 
foram à agência no período participaram de uma 
entrega simbólica dos seus resultados, com a 
realização de fotos e o cuidado com o relacionamen-
to que se tornou o diferencial do Sistema Sicredi.
“Nós costumamos dizer que juntos conquistamos e 
juntos compartilhamos. Os associados são os donos 
do negócio. Em 2018, tivemos esse resultado pela 
boa gestão da cooperativa, mas também pela 
confiança do cooperado em confiar os seus recursos 
à Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ. Nossa preocupação é 
em oferecer as soluções adequadas para o seu 
momento de vida e movimentar a economia das 
regiões nas quais estamos inseridos”, diz o presiden-
te da cooperativa, Luiz Hoflinger.
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voltada aos associados pelo segundo ano consecuti-
vo, a “Quinzena do Relacionamento”, focada na 
divulgação desses resultados. Nela, os cooperados 
receberam mensagens de SMS, cartas e àqueles que 
foram à agência no período participaram de uma 
entrega simbólica dos seus resultados, com a 
realização de fotos e o cuidado com o relacionamen-
to que se tornou o diferencial do Sistema Sicredi.
“Nós costumamos dizer que juntos conquistamos e 
juntos compartilhamos. Os associados são os donos 
do negócio. Em 2018, tivemos esse resultado pela 
boa gestão da cooperativa, mas também pela 
confiança do cooperado em confiar os seus recursos 
à Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ. Nossa preocupação é 
em oferecer as soluções adequadas para o seu 
momento de vida e movimentar a economia das 
regiões nas quais estamos inseridos”, diz o presiden-
te da cooperativa, Luiz Hoflinger.

Em 2018, resultado da cooperativa 
foi de R$ 70 milhões, 
sendo que 41% foi distribuído 
entre os associados
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Campanha 
promocional de poupança:

O investimento mais utilizado pelos brasileiros, devido 
à facilidade e garantia de rendimento sem riscos, a 
poupança segue em alta. Em 2018, os depósitos brutos 
em todo o País somaram R$ 2,253 trilhões, enquanto 
os saques ficaram em R$ 2,214 trilhões. A aplicação 
fechou o ano com R$ 797,2 bilhões de saldo, incluindo 
os rendimentos de R$ 34,4 bilhões no período.
No Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais 
de 4 milhões de associados em todo País, a realidade 
não é diferente. Em 2018, apenas nas cooperativas que 
atuam no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, houve um 
crescimento de 38% na captação da poupança, em 
comparação a 2017 - chegando a um montante de R$ 
3,9 bilhões em recursos e mais de 774 mil poupadores. 
No Brasil, segundo dados do Banco Central do Brasil, o 
Sicredi já possui a sexta maior carteira de poupança 
entre todas as instituições financeiras do País.
Com as perspectivas de retomada da economia, a 
capacidade do brasileiro de economizar tende a 
crescer também. Dessa maneira, para incentivar o 
brasileiro a poupar ainda mais em 2019, a instituição 
financeira cooperativa realiza pela quarta vez a 
campanha Poupança Premiada Sicredi.
Desde abril, a ação vai realizar sorteios semanais de 10 
prêmios de R$ 2 mil, um sorteio mensal de R$ 50 mil e 
o prêmio final de R$ 500 mil, entregue em dezembro de 
2019. Nos nove meses de campanha, a soma de 
prêmios distribuídos chega a R$ 1,5 milhão. Para 
participar é muito simples: a cada R$ 100 de incremen-
to líquido na poupança do associado, um número da 
sorte será distribuído – se as aplicações forem na 
modalidade programada (quando há o débito progra-
mado mensal para conta poupança do associado), 
dobra-se a chance de ganhar.

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

R$ 1,5

em prêmios
milhão

Makelli Mara Britzke
Serranópolis do Iguaçu 

Erandir de Souza Mendes
Foz Morumbi 

Cacilda Alves Siqueira Pereira
Cascavel Centro 

Imirena Matos Bubna
Cascavel São Cristóvão

Osmar Jose dos Santos Ribeiro
Cunha

Na Vanguarda, até o final do primeiro 
semestre de 2019, tivemos 
10 contemplados, conheça os ganhadores:

Maria Roberta de Oliveira Kabuto
Agência Medianeira Centro
Helena Ferreira
Agência Cascavel Santo Antônio
Estenio Cezar Laroca
Agência Cascavel Carlos Gomes
Vagner Leonardo dos Santos
Agência Lagoinha
Rosalina Aparecida Lopes de Carvalho
Agência Cascavel São Cristóvão
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Sicredi é a instituição que mais liberou 
recursos pelo Pronaf em 2018

Mais uma vez, o Sicredi – instituição financeira 
cooperativa com mais de 4 milhões de associados e 
atuação em 22 estados e no Distrito Federal – é desta-
que no ranking de desembolsos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entre 
janeiro e dezembro de 2018, o Sicredi realizou aproxi-
madamente 20 mil operações, totalizando mais de R$ 
1,2 bilhão liberados por meio do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que 
presta atendimento diferenciado aos pequenos 
agricultores, sendo o agente financeiro com o maior 
volume de operações nesta categoria.

O ranking anual do BNDES identifica o desempenho 
das instituições financeiras nas operações indiretas, 
aquelas em que o banco de desenvolvimento participa 
indiretamente no repasse de recursos por meio de um 
agente financeiro a ele credenciado, como no caso do 
Sicredi.

Na lista do BNDES, o Sicredi também foi classificado 
na primeira posição nos financiamentos do Inovagro, 
financiamento para incorporação de inovações tecno-
lógicas nas propriedades rurais; nos financiamentos 
do Pronamp, para investimentos dos médios produto-
res rurais; e, também, liderou nos repasses da Modera-
gro, para projetos de modernização e expansão da 
produtividade nos setores agropecuários.

Segundo Antonio Sidinei Senger, superintendente de 
Crédito Rural e Direcionados do Banco Cooperativo 
Sicredi, o bom desempenho da instituição é resultado 
do foco nos associados. “A agricultura familiar é 
fundamental para o desenvolvimento do País, pois, 
além da sua relevância para a economia, é dela que 
deriva grande parte dos alimentos que chegam à mesa 
das famílias. Nós apoiamos fortemente nossos asso-
ciados desse segmento, buscando conhecer a realida-
de de cada um e dar suporte ao seu crescimento e, por 
consequência, das suas regiões”, afirma.                       

No total, o Sicredi liberou, em 2018, aproximadamen-
te R$ 4,1 bilhões por meio do Pronaf, em mais de 120 
mil operações. Este montante corresponde às opera-
ções realizadas com recursos do BNDES e de outras 
fontes de recursos, como a captação de poupança 
juntos aos associados da instituição financeira coope-
rativa.
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Plano Safra: Sicredi amplia 
disponibilização de recursos 
Com histórico de forte ligação com o campo, o 

Sicredi - instituição financeira cooperativa com mais 
de 4 milhões de associados em todo o Brasil - está 
disponibilizando R$ 6,2 bilhões no Plano Safra 
2019/2020 nos estados do Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro. Este valor é 23% superior ao disponibili-
zado na Safra 2018/2019 na região. A instituição 
projeta atingir mais de 100 mil operações, entre 
custeio, comercialização e investimento nos três 
estados, que contemplam aproximadamente 400 mil 
associados que atuam no agronegócio.

Desse total, R$ 5,1 bilhões são voltados ao custeio e 
R$ 1,1 bilhão para investimentos. Para os pequenos e 
médios produtores rurais, a instituição disponibiliza-
rá R$ 1,1 bilhão nos três estados por meio do Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf) e R$ 1,5 bilhão pelo Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

Para o gerente de Desenvolvimento de Crédito da 
Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias, os números 
refletem a parceria da instituição com o agricultor. 
“Trabalhamos próximos aos nossos associados 

disponibilizando crédito de forma consciente. 
Nossas cooperativas oferecem a consultoria 
necessária para que o produtor encontre a melhor 
opção para o desenvolvimento de sua propriedade”, 
destaca. 

A proximidade do Sicredi com o produtor rural 
também se reflete em números. Para se ter uma 
ideia, nos últimos três anos, a instituição foi reco-
nhecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) como o agente finan-
ceiro com o maior volume de operações de investi-
mento contratadas no âmbito do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pro-
naf) e um dos agentes financeiros que mais libera-
ram volume de crédito no Plano Safra. 

Cerca de 18% dos associados do Sicredi são 
ligados ao agronegócio, sendo que mais de 90% da 
agricultura familiar. “Atuamos de forma sólida para 
gerar renda aos nossos associados e desenvolvi-
mento nas regiões onde atuamos. É um ciclo virtuo-
so que movimenta a economia e alavanca o agro-
negócio brasileiro”, finaliza. 

15
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Show Rural 2019: Volume de negócios 
do Sicredi supera R$ 190 milhões

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais 
de 4 milhões de associados no Brasil, encerrou a sua 
participação na 31ª edição do Show Rural Coopavel 
com mais de R$190 milhões em volume de negócios. 
Foram mais de 800 propostas de financiamento proto-
coladas durante a feira, realizada em Cascavel (PR) 
entre os dias 4 e 8 de fevereiro. 

Para o gerente de Desenvolvimento de Negócios da 
Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias, os diferenciais 
do cooperativismo e as condições especiais para 
máquinas, implementos, veículos e equipamentos para 
energia solar oferecidas durante a feira foram alguns 
dos destaques que resultaram no grande volume de 
negócios. 

“Trabalhamos como parceiros do produtor rural e por 
conhecer bem o nosso associado conseguimos aten-
der à necessidade de cada um da melhor maneira 
possível. Essa cooperação resulta em negócios que 
beneficiam o produtor rural, a cooperativa e por conse-
quência a comunidade”, explica. Durante a feira, o 
Sicredi ofereceu a condição especial de 0% de taxa flat 
nos financiamentos de máquinas e implementos, nas 
linhas de crédito que contam com recursos do BNDES. 

Também foi dado enfoque para divulgação das linhas 
de financiamento para compra de equipamentos de 
energia solar, um dos grandes destaques da feira este 
ano, com diversos expositores. O Sicredi também reali-
zou de forma pioneira as primeiras operações de 
financiamento de veículos durante o evento, amplian-

do o leque de soluções que beneficiam os produtores e 
associados que visitaram o Show Rural Coopavel. 

No Show Rural Coopavel, o Sicredi inovou com a 
contratação de operação para financiamentos de 
máquinas agrícolas, na linha moderfrota, em menos 
de 24 horas. “Normalmente, uma operação dessa, 
entre receber o pedido, aprovar e contratar demoraria 
mais de dez dias. Durante o Show Rural conseguimos 
realizar o processo de maneira muito ágil e agora 
avaliaremos a possibilidade de replicar esse modelo 
nas próximas feiras”, comenta o gerente de Crédito 
Direcionado do Banco Cooperativo Sicredi, Silas Souza.

Os primeiros casos da contratação em tempo recor-
de foram de produtores rurais associados das coope-
rativas Sicredi Aliança PR/SP, Sicredi Progresso PR/SP 
e Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ no estande da institui-
ção financeira cooperativa no Show Rural e contaram 
com a presença de representes do BNDES. “É uma 
iniciativa que tem como objetivo simplificar e agilizar o 
acesso ao crédito pelo produtor rural”, afirma o gerente 
de Relacionamento Institucional do BNDES, Felipe 
Lobo.



Sicredi conta com linha  de crédito
para investimento empresarial

Iniciar um empreendimento ou manter uma empresa 
é um desafio para os empresários. São várias situa-
ções que exigem investimento, que vão desde Capital 
de Giro, passando por aquisição de máquinas e equipa-
mentos, chegando até a ampliação ou construção. 
Pensando nisso, o Sicredi conta com o Investimento 
Empresarial, para auxiliar o associado a manter ou 
expandir a sua atividade.

O Colégio Alcance de Jacareí, procurou o Sicredi para 
investir na melhoria do espaço. “Aperfeiçoar faz parte 
do homem e estamos diante de uma geração que 
muda a cada momento. Pensamos nos alunos desde o 
maternal até a universidade e, por isso, sempre pensa-
mos em investir, tanto no pedagógico como na infraes-
trutura para um melhor conforto dos educandos, 
educadores e funcionários. O Sicredi é uma instituição 
que acreditou e apoiou nosso projeto”, comentam 
Vanderci Leite Oliveira e Silvia Maria Pacheco do Nasci-
mento, representantes do Colégio Alcance.

A Sicredi Vanguarda acredita nos associados empre-
sários e empreendedores, e já conta com mais de R$ 43 

milhões liberados pela linha Investimento Empresa-
rial, com prazos e taxas diferenciados contribuindo 
para a saúde financeira das empresas.

De acordo com o assessor de Crédito Comercial, 
Rudinei Humberto Aléssio, os benefícios são segu-
rança, responsabilidade, comodidade e tranquilida-
de. “Essa é uma linha de crédito voltada para a 
manutenção, aquisição de bens e expansão para a 
empresa, além de trabalhar com a possibilidade de 
capital de giro. Tudo isso com créditos de médio e 
longo prazos para investir na empresa”, enfatiza.

Para o empresário Sidnei Luis da Silva, da agência 
Santo Antonio de Cascavel – PR, o investimento é a 
opção para melhorar o atendimento aos clientes. 
“Buscar melhoria na empresa para atender a 
demanda dos clientes e encontrar agilidade e juros 
baixos, é um benefício para a gente. A empresa 
ganha investimento sem precisar desembolsar o 
capital que temos para giro”, enfatiza.

Empresas podem investir em manutenção, ampliação e aquisição de bens

Em Jacareí, empresárias inves-
tem na ampliação e reforma do 
Colégio

Associado Sidnei investiu na 
melhoria da prestação do 
serviço da sua empresa 
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Consórcios do Sicredi
ajuda a realizar sonhos

Serviço financeiro tipicamente brasileiro, o consór-
cio está crescendo no país, conforme apontam os 
dados da Associação Brasileira das Administradoras 
de Consórcios (ABAC). De janeiro a novembro de 2018, 
a modalidade teve 2,36 milhões de adesões, que 
somaram um volume de R$ 96,3 bilhões, um cresci-
mento de 8,3% na comparação com o mesmo perío-
do de 2017.

Na Central Sicredi PR/SP/RJ, o desempenho foi 
ainda melhor: 23% de aumento no volume comercia-
lizado em 2018 frente ao ano anterior, com o diferen-
cial de contemplar 30% mais do que o previsto nas 
assembleias. Neste início de ano, a Sicredi Vanguarda 
PR/SP/RJ resolveu tornar ainda mais atraente o 
produto: para o associado que adquirir um consórcio, 
a cooperativa pagará metade da primeira parcela. No 
Sicredi, em muitos casos, as compras de bens, produ-
tos ou serviços, por meio de consórcios, representam 
a realização de um sonho para os associados.

“Eu tinha vontade de ter uma moto grande para 
pegar a estrada e viajar. Algumas pessoas me desen-
corajaram do consórcio por causa do tempo que 
levaria até a contemplação. Foi mais rápido do que eu 
imaginei: assinei o contrato em uma sexta-feira e, na 
semana seguinte, fui contemplado. Consegui o valor 
para comprar uma moto, boas taxas e realizei o 
sonho de entrar para o mundo do motociclismo”, 
conta o empresário e contador Leonardo Luiz Uberti 

Redin, associado de Santa Helena (PR).
Para a empresária Loreni Wolfart Cattani, foi uma 

boa opção para planejar o aniversário de 15 anos da 
filha mais nova. “Decidimos investir no consórcio 
Sicredi sem pressa e organizar as finanças para 
pensar no que faríamos na data. Com o passar do 
tempo, ela escolheu uma viagem para a Disney. 
Fomos contemplados alguns meses antes e já inicia-
mos outro consórcio para a formatura da nossa filha 
mais velha”, relata a associada da Sicredi Vanguarda 
PR/SP/RJ.

O corretor e avaliador de imóveis Vanderlei Degas-
peri usou a modalidade para investir em sua área de 
atuação. “Tinha uma reserva de dinheiro que não dava 
para construir uma casa. Optei pelo consórcio e, com o 
dinheiro que havia guardado, dei um lance e fui 
contemplado. Com o recurso, construí duas casas, 
que estão sendo finalizadas e já estão alugadas”, 
relata. “Esse aluguel pagará as parcelas do consórcio, 
com taxas de administração diferenciadas no Sicredi. 
E os imóveis, depois de prontos, valorizarão de 30 a 
50%, o que torna o consórcio uma excelente alternati-
va”, comenta Degasperi.

Consórcio foi a opção para 
Vanderlei investir em imóveis
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Associados garantem recursos para comprar 
casas e motos, além de realizarem viagens;
Modalidade está em crescimento no
Brasil e na cooperativa

Reconhecimento
Em 2018, o Sicredi foi reconhecido 

pela ABAC na categoria “melhores 
práticas comerciais”. Nas agências, 
os colaboradores são capacitados 
para conhecer os produtos ofereci-
dos pela cooperativa e identificar 
qual é o mais indicado para o asso-
ciado naquele momento. Em geral, 
os cooperados buscam o consórcio 
para fugir dos juros e até mesmo 
como uma opção para poupar.

Além disso, no sistema cooperati-
vo, o consórcio oferece uma ótima 
oportunidade para o associado e 
para a instituição financeira coope-
rativa. Explica-se: a taxa de adminis-
tração gera receita para a cooperati-
va, que devolve uma parte do seu 
lucro aos associados, de acordo com 
a sua movimentação financeira. 
Portanto, é como se o associado 
recebesse parte do seu pagamento 
após as prestações de contas.

Leonardo e esposa aproveitando a 
estrada com a moto adquirida através 

do consórcio

Loreni e família 
comemorando os 15 
anos da filha mais nova 
em viagem para a Disney
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Leonardo e esposa aproveitando a 
estrada com a moto adquirida através 

do consórcio

Com a chegada do inverno e das baixas temperaturas, 
junto a elas, o aumento na conta de luz. Segundo dados 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os 
aquecedores de ambiente estão entre os maiores 
consumidores de energia elétrica no inverno, sendo 
responsáveis por um terço do gasto doméstico de 
eletricidade nesta época.

Ainda que relacionados a um gasto inicial mais alto, os 
painéis de energia solar vêm ganhando cada vez mais 
espaço no mercado e no desejo da população. Além de 
estarem relacionadas à economia na fatura de energia 
elétrica não só no inverno, a médio e longo prazos, a 
fonte não causa nenhum impacto na natureza.

Para tornar esse investimento acessível para toda 
população, a Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ possui linhas 
de crédito específicas, voltadas para compra de equipa-
mento de geração de energia elétrica solar, com possi-
bilidades de financiamento e taxas atrativas. 

Com a economia derivada da redução na conta de luz 
é possível pensar em realizar sonhos, como reforma e 
construção de imóveis. Para realizá-los a cooperativa 
oferece agilidade e um bom atendimento para que seus 
associados consigam empréstimo ou financiamento 
que melhor se encaixa nos planos.

Tanta pessoa física quanto jurídica podem adquirir o 

produto, que oferece todos os recursos necessários 
para construir ou reformar – de materiais de constru-
ção até o pagamento de mão de obra especializada.

“A cooperativa está antenada e quer estar sempre 
pronta para atender a todas as necessidades dos asso-
ciados da melhor forma possível. As linhas para energia 
solar e de construção e reforma vêm para ressaltar a 
nossa constante busca por ajudar na realização dos 
sonhos dos associados e em trazer possibilidades de 
fazer isso acontecer da melhor forma possível”, afirma 
o assessor de negócios – Crédito Comercial e Câmbio – 
da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, Rudinei Humberto 
Aléssio.

Para o empresário e agropecuarista Ademir Reis, 
associado Sicredi m São Miguel do Iguaçu há oito anos, 
investir em energia solar foi um acerto. “Com as placas 
abasteço a minha propriedade rural e também minhas 
propriedades na cidade, tudo isso com sustentabilidade 
e economia. Consumia cerca de R$ 6 mil na proprieda-
de, e hoje minha fatura não chega em R$ 40”, comemo-
ra o associado.

Associado de São Miguel do Iguaçu, Ademir Reis, 
investiu na energia solar

E n e r g i a  s o l a r :  



Em Céu Azul, sempre com o intuito de fazer melhorias 
em sua propriedade, o produtor rural Edson Fogliarini 
Vargas, decidiu investir em energia solar.  “O consumo 
de energia elétrica é muito alto na atividade de avicultu-
ra, tornando-se caro. Vi na energia alternativa uma 
possibilidade de economizar”, destaca.

E para ajudar nesse novo momento, procurou a Sicre-
di. “Estou na cooperativa há anos e não poderia deixar 
de financiar mais um de meus investimentos com eles. 
O Sicredi representa o cooperativismo, nos acolhe e nos 
ajuda com novos investimentos. O pessoal está sempre 
preparado na agência, orienta a novas oportunidades e 
desenvolvimento para poder crescer”, comenta Edson.

Esse é o papel da Sicredi: prover recursos financeiros 
para desenvolvimento dos associados. “Estamos 
sempre observando o movimento do mercado, lançan-
do linhas que atendam as demandas, pensar em ener-
gia limpa, renovável e sustentável, também é papel 
social da cooperativa. Com essas linhas, objetivamos 
atender tanto ao público rural como urbano. Nossa 
preocupação é conceder o crédito de maneira direcio-
nada, para agregar renda aos nossos associados.”, 
explica o Gerente de Desenvolvimento de Negócios – 
Crédito da Sicredi Vanguarda, Fernando Marin. 

Assim como o agricultor de Céu Azul, muitos outros 

associados começaram a procurar as agências do 
Sicredi para pedir informação sobre quais seriam as 
linhas de crédito, questão de juros e prazos. “Para o 
produtor rural, em parceria com o BNDES oferecemos o 
Pronaf Eco, com taxa de juros de 2,5% ao ano, prazo de 
até 10 anos para pagamento. Em conjunto com o BRDE 
temos o Fundo Clima, com juro de 4,03% ao ano, prazo 
de até 12 anos para pagamento, carência de seis meses 
e pagamentos mensais. No fundo clima é possível 
financiar até 80% do projeto. E tanto o Pronaf Eco como 
o Fundo Clima, por serem recursos do Governo Federal, 
financiam produtos nacionais, com código FINAME. O 
Sicredi disponibiliza também uma linha de crédito com 
recurso de poupança, taxa de juros de 8,5% ao ano, 
prazo de até 10 anos, nessas linhas, as placas fotovol-
taicas não precisam ter código FINAME”, esclarece Luiz 
Marcelo Pilonetto, assessor de Crédito Rural da Sicredi 
Vanguarda.

Pilonetto orienta que antes de escolher uma das 
linhas, é preciso ter o projeto de implantação, desen-
volvido por uma empresa especializada, o qual deve ser 
aprovado pela Copel.

Associado de Céu Azul , Edson Flogliarini Vargas,  
apostou na energia renovável

alternativa sustentável para o associado
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Agência Sicredi em Missal ganhar 
1º sistema de energia solar da cooperativa

Duas novidades da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ 
marcam a agenda de Missal. A cooperativa lança o 
primeiro sistema de energia solar em uma de suas 
agências e inaugura oficialmente a “Estufa de 
Hidroponia” em uma escola da região. Os dois 
investimentos estão em linha com duas diretrizes 
do Sicredi: o benefício aos seus associados e à 
comunidade onde está inserida.

Com o aporte de R$ 145 mil, a agência de Missal 
teve 144 painéis solares instalados, capazes de 
produzir 200 kWh por dia, o que deve gerar uma 
economia média mensal de R$ 4 mil na fatura de 
energia. A estimativa é que o tempo de retorno do 
investimento seja de 3 anos, com vida útil de pelo 
menos 25 anos. O projeto mostra que a cooperati-
va está antenada às tendências do país.

A Associação Brasileira de Energia Solar Foto-
voltaica (Absolar) estima que a fonte ultrapasse 

os 3 mil MW em 2019, sendo responsável por 
atrair R$ 5,2 bilhões em investimentos privados. 
Só em 2019, a perspectiva é de aumentar em 1 mil 
MW a capacidade, especialmente com projetos da 
chamada geração distribuída – quando estabele-
cimentos ou residências instalam placas para 
suprir a sua própria demanda, caso da agência de 
Missal.

“Há dois aspectos que precisam ser destacados 
neste investimento: a questão ambiental e a 
redução de custos para a agência. É inegável que 
a luz solar é limpa e um benefício para o meio 
ambiente. 

Além do sistema de geração de energia, a agên-
cia também ganha um novo estacionamento, com 
17 vagas, contando as reservadas para idosos, 
gestantes e portadores de necessidades espe-
ciais.





sicredi.com.br/vanguarda


