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O Sicredi 

Sicredi Sul SC

“Juntos fazemos a diferença”. Para a Sicredi 
Sul SC, essa mensagem nunca fez tanto 
sentido quanto em 2018. Um ano marcado 
por uma recuperação lenta da economia 
brasileira. Mesmo inseridos nesse cenário 
desafiador, nós somamos força com os 
mais de 18 mil associados e a comunidade 
que acreditam no nosso trabalho e no 
cooperativismo de crédito. O resultado 
desse trabalho conjunto? A manutenção do 
crescimento. E avançamos muito! 

Ao olhar para os principais direcionadores do 
planejamento estratégico do Sicredi até 2020, 
podemos sintetizar melhor alguns desses 
avanços. A expansão, por exemplo, teve 
continuidade para levarmos a nossa marca 
e o cooperativismo a mais comunidades. 
Inauguramos a 15ª agência na região e a 
terceira no município de Tubarão, no bairro 
Oficinas. Somado a isso, reformamos  
agências, adequando-as ao novo padrão 
visual dos espaços de atendimento ao 
associado. Elas ficaram mais amplas, 
modernas e materializam melhor o nosso 
jeito “simples, próximo e ativo”. 

No relacionamento com os associados e 
a comunidade, listamos números que nos 
orgulham. Mais de 500 pessoas foram 
alcançadas com o programa de educação 
financeira. Também levamos a peça teatral 
“Qual Vai Ser?”, que traz essa temática 
para o público jovem, para centenas de 
estudantes da região sul que participaram do 
evento em Criciúma. Formamos ainda novas 
turmas de associados no Programa Crescer, 
qualificando-os para serem associados mais 
conscientes e participativos. 

Participamos pelo terceiro ano consecutivo 
do Dia C de cooperar, promovido pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras. 
Acompanhamos o amadurecimento e o 
fortalecimento do Programa A União Faz a 
Vida, além de termos patrocinado inúmeros 
eventos e projetos nas cidades onde estamos 
presentes, como o circuito do Clube de 
Corredores de Rua de Tubarão. 

Mas os avanços no relacionamento e no 
processo de expansão só foram possíveis 
porque, no dia a dia, conseguimos entregar 
ao associado uma Instituição Financeira 
Cooperativa mais competitiva. Ao investirmos 
na qualificação permanente dos nossos 
colaboradores, tornamos o atendimento 
ainda mais consultivo e próximo.  O resultado 
dessa soma de qualidade no atendimento 
com soluções completas, foi um crescimento 
de 48% nas operações de crédito, 75% em 
poupança, 41% nos depósitos totais e 6% em 
associados , somente no ano de 2018.  

Viu só como juntos fizemos a diferença 
no ano que passou? Nesse relatório, você 
acompanhará todo esse crescimento em 
detalhes. 

Renovo votos para que, em 2019, sigamos 
transformando a vida financeira dos 
associados com crescimento econômico para 
as regiões. Sempre à luz do cooperativismo, 
norteados pelo nosso propósito e missão. 

Boa leitura!

Mensagem
do Presidente

Aloísio Westrup  
presidente 
Sicredi Sul SC

Relatório Anual 2018
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Nossa cooperativa conta com 19 mil 
associados e 161 colaboradores, que 
possuem objetivos comuns e formam 
uma rede que apoia o nosso crescimento 
conjunto. A nossa área de atuação é 
composta por 45 municípios. 

A nossa história e a construção desses 
números começaram oficialmente em 13 de 
julho de 1999, na Associação Empresarial 
de Criciúma – Acic. Em 2019, comemoramos 
duas décadas de atividade, marcadas pela 
superação de desafios e pela vontade de 
manter vivo o sonho dos empresários que 
um dia almejaram uma instituição financeira 
com atendimento mais próximo e produtos e 
serviços bancários com taxas mais justas.

Ao longo desses 20 anos, migramos para o 
Sicredi, construímos o projeto união, dando 
origem à nomenclatura Sicredi Sul SC e à 
atuação nos 45 municípios do sul de Santa 
Catarina. Outro fato marcante para a nossa 
história foi a conquista da livre admissão 
de associados, que nos permitiu atuar com 
vários segmentos econômicos. 

Entre os episódios recentes que merecem 
destaque, está a constituição da nossa 
superintendência regional, que abriga 
hoje a sede administrativa da cooperativa. 
A estrutura inaugurada em 2011, é 
fundamental no direcionamento, controle e 

apoio das agências em áreas como análise 
de crédito, administrativo e financeiro, 
desenvolvimento de negócios, comunicação, 
gestão de pessoas e programas de 
relacionamento com os associados e a 
comunidade onde atuamos. “A sede foi o 
principal divisor de águas para o nosso 
crescimento”, aponta Aloísio Westrup, 
presidente da Sicredi Sul SC.

Estruturar e crescer

Com essa estruturação ao longo dos anos, 
passamos a ser percebidos cada vez mais 
como uma Instituição Financeira competitiva, 
sem perder a essência cooperativista 
que nos deu origem. Nos últimos quatro 
anos, inauguramos cinco novas agências 
e reinauguramos uma, sem contar as 
melhorias realizadas em quase todos os 
espaços de atendimento. 

Nossa
cooperativa

A Sicredi Sul SC

Agência Tubarão Oficinas
inaugurada em setembro de 2018 
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“Passada a fase de implantação da cooperativa, precisávamos estruturar 
o trabalho para atendermos, de maneira cada vez mais assertiva, as 
necessidades dos nossos associados, tornando a cooperativa mais eficaz 
no cumprimento da sua missão. Desta forma, acreditamos que estamos 
conseguindo agregar valor para os associados e para as comunidades onde 
atuamos. Hoje, nos sentimos preparados para levar adiante o projeto de 
expansão da cooperativa na sua área de atuação. ”
Erli Silveira Lima, diretor executivo. 

“Dos avanços em processos obtidos nos últimos quatro anos, destaco 
o início, em 2018, do projeto de revisão dos processos internos de olho 
na eficiência operacional. Esse trabalho tem como foco a percepção 
do associado. Vem sendo um aprendizado muito importante, que terá 
uma continuidade em 2019, sempre para melhorarmos a experiência 
do associado nas soluções e serviços oferecidos pela sua cooperativa.”                                        
Paul Gerhard Enns, diretor de operações. 

“O direcionamento da organização com foco no associado, que é a razão 
de nossa existência, assegurando a entrega de soluções e tecnologias 
alinhadas ao mercado, é um dos principais impulsionadores do 
desenvolvimento da cooperativa. Observamos concretamente os avanços 
que esse trabalho representou ao avaliarmos o número de soluções 
utilizadas pelos associados. O crescimento de 87% nos últimos quatro 
anos nesse indicador nos permite concluir que nosso associado, dono 
deste empreendimento, vem direcionando seus negócios para cooperativa, 
fortalecendo-a e permitindo seu crescimento de forma sustentável.”                                                                                
Karine Colombo Crocetta, gerente regional de desenvolvimento.                                   

Com a palavra,
nossos executivos

5
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Você sabia que ao investir os seus recursos em uma instituição financeira cooperativa, você 
ajuda a desenvolver a região? No Sicredi, todos os negócios são realizados entre associados 
que residem ou trabalham na mesma área. Desta forma, os recursos aplicados pelos 
associados são reinvestidos através da concessão de crédito para outros associados da 
região, gerando renda e qualidade de vida. Na nossa cooperativa, parte dos recursos gerados 
também retornam à comunidade através de programas sociais e educacionais.

Todas as cooperativas do Sicredi colaboram com o Fundo de Assistência Técnica, Educacional 
e Social (FATES) por meio da reserva de, pelo menos, 5% de seu resultado financeiro do 
ano. A intenção é fortalecer os princípios do cooperativismo. Entre as ações desenvolvidas, 
destacam-se as assembleias, programa “A união faz a vida”, capacitações, entre outros.

No Sicredi você encontra os mesmos produtos e serviços que são oferecidos pelas principais 
instituições financeiras do Brasil. Entretanto, as taxas, em sua maioria, são inferiores 
aos bancos. Realizando suas transações financeiras com a cooperativa, você economiza 
mensalmente. Confira o quanto nossos associados economizaram em 2018:

Desenvolvimento 
regional

Associados economizam 
e recursos ficam na região 

Fates: Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social

7

AGÊNCIAS
15

Em 9 cidades.

Presença
da Sicredi
Sul SC

61Mulheres

Produto Quanto pagou no
Sicredi

Crédito Pessoa Física 5.981.854 12.187.072 -6.205.218 51%

30.099.434 34.112.715 12%-4.013.282

36.081.288 46.299.788 22%-10.218.500

Crédito Pessoa Jurídica

Total anual

Quanto pagaria no
mercado

Economia no
Sicredi

Economia no
Sicredi

Içara

Balneário
Rincão

Criciúma

Forquilhinha

Braço
do Norte

Tubarão

Imbituba

Morro
 

da
Fumaça

Araranguá
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Ao longo de 2018, nossa gestão cooperativa e responsável se refletiu em 
resultados financeiros e operacionais. Quando olhamos para a evolução obtida 
nos últimos anos, fica ainda mais evidente o quanto estamos construindo 
uma cooperativa sólida, baseada em uma relação de confiança com os nossos 
associados. Confira os números que traduzem esse crescimento: 

Resultados
da cooperativa

*Crescimento 2018 na comparação com o período de 2014.

3,77

66,5% 

44,42% 

Índice de soluções financeiras por associado
Crescimento de 87%

Net Promoter Score (NPS), indicador de satisfação dos associados
Crescimento de 17%

Uso dos canais digitais pelos associados
Crescimento de 60,94%

9
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Confira todas as demonstrações financeiras em www.sicredi.com.br/sulsc

Associados (milhares)
Crescimento de 29%

97.012

2014 20142015 20152016 20162017 20172018 2018

118.445
163.628

230.214

15.063
15.857

16.771

18.300
19.462 337.856

Poupança (milhões de R$)
Crescimento de 533%

Recursos administrados (milhões de R$)
Crescimento de 220%
depósitos + patrimônio líquido

Patrimônio líquido (milhões de R$)
Crescimento de 221%

Resultado (milhões de R$)
Crescimento de 1.646%

Crédito rural e direcionados (milhões de R$)
Crescimento de 827%

Crédito total (milhões de R$)
Crescimento de 248%

6.363

146.493

20.115

988

7.587

2014 2014

2014

2014
2014

2014

2015 2015

2015

2015
2015

2015

2016 2016

2016

2016
2016

2016

2017 2017

2017

2017
2017

2017

2018 2018

2018

2018
2018

2018

9.719

178.321

22.877

1.409

19.000

15.210

255.211

30.577
6.375

29.591

22.991

331.313

44.702 12.435

46.369

Depósitos (milhões de R$)
Crescimento de 201%
dep. á vista + dep. a prazo + poupança

119.075
143.848

206.770
258.883

359.009 40.293

468.087

64.618
17.254

70.324
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O Sicredi
Somos uma Instituição Financeira Cooperativa comprometida com o fortalecimento econômico 
e a qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde 
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600* 
agências, e disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços financeiros. 

Nossas 114 cooperativas estão organizadas em um sistema nacional, formando uma rede 
de apoio que diminui riscos e fortalece nossa atuação local. Contamos com empresas 
especializadas e instrumentos financeiros que oferecem segurança, credibilidade e 
confiabilidade aos associados de todo o país. 

Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e financeira para atuar 
localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza a 
atuação dos associados como donos do negócio, incentivando a participação nas decisões e 
compartilhando os resultados. 

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

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.

• 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 

Valores 

1Dados consolidados em dezembro de 2018.

Presença do Sicredi 
no Brasil 1

11

Sicredi hoje

Estados de abrangência do Sicredi e com 
projeto de expansão em andamento

AM

AC

MT

PA

TO

GO

MS

PR

SP

MG

BA

MA

PI

DF

1.600 agências 
22 estados e no Distrito Federal

Somos a única 
instituição financeira 
em 202 cidades do país

87% dos municípios 
onde estamos presentes têm
menos de 100 mil habitantes

PA

RO

MT

AM

RR

MG

ES

AC

AP

TO

GO

MS

MA

PI

CE

BA

SP

PR

RS

SC

RJ

SE

AL

PE

PB

RN

  
  

DF
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Mais de 

4,2 milhões 
de associados

1.684 pontos 
de atendimento

Nossos 
Números*

Presença em  

22 estados
e no Distrito Federal 

Mais de  

300 soluções
financeiras 

25.280 mil
colaboradores em

1.238 cidades

5
centrais

*Dados consolidados em dezembro de 2018.

R$ 95 bilhões  
de ativos

R$ 14,9 bilhões 
em patrimônio líquido

Resultado de 

R$ 2,7 bilhões

R$ 60,4 bilhões 
em depósitos totais

R$ 56 bilhões      
de saldo em carteira 

de crédito

Solidez  
Financeira

Relatório Anual 2018
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Destaques do Sistema 
em 2018

Durante o último ano de 2018, tivemos uma série de avanços importantes na 
digitalização, ampliação, consolidação e fortalecimento do Sicredi.
Conheça abaixo alguns deles:

• Lançamos o Woop Sicredi, conta 
digital que permite ao associado 
uma experiência de cooperativa 
100% online. A plataforma, 
que roda em um novo sistema 
digital, permite uma experiência 
interativa e ágil, nos aproximando 
dos associados que buscam 
uma vida cooperativa, mas 
totalmente online.

• Inauguramos nossas 
primeiras agências no 
Distrito Federal em Minas 
Gerais, em linha com a 
estratégia de expandir 
nossa presença no 
território nacional.

Agência Sicredi Distrito Federal

Transformação
digital

Ao longo de 2018, continuamos 
investindo em nosso processo 
de transformação digital, que 
tem o objetivo de atualizar 
continuamente nossos 
sistemas e soluções para 
atrair novos associados 
e apoiar a perenidade de 
nosso negócio.  O Woop 
Sicredi e a digitalização de 
nossos produtos e serviços 
bancários são algumas 
das primeiras iniciativas 
nessa direção, que 
continuará a gerar frutos 
nos próximos anos.

15

Relatório Anual 2018



16 17

Relatório Anual 2018Sicredi Sul SC

Segurança 
financeira
O Sicredi oferece uma rede de 
apoio na qual as cooperativas 
atuam de forma integrada 
e dão suporte umas às 
outras. Ao fazer parte dessa 
rede, nossos associados 
contam com uma série de 
instrumentos que garantem 
segurança e confiabilidade a 
seus investimentos. 

O Sicredi Fundos 
Garantidores, por exemplo, 
é um fundo constituído 
pelas contribuições 
das cooperativas do 
Sicredi, ressarcimentos 
e recuperação de ativos. 
Tem a função de garantir o 
cumprimento das obrigações 
financeiras e apoiar ações 
de desenvolvimento das 
cooperativas.

Também contamos com a 
garantia do Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito 
- FGCoop (www.fgcoop.
coop.br), que foi criado com 
o objetivo de cumprir com 
o mesmo papel que o FGC 
desempenha para os bancos 
comerciais, garantindo 
depósitos e viabilizando 
a assistência financeira a 
instituições com eventuais 
dificuldades de liquidez. 

Ele oferece garantia aos 
depósitos das pessoas 
físicas e jurídicas integrantes 
do quadro social de suas 
cooperativas em até R$ 250 
mil por associado. 

Além disso, nossa 
cooperativa conta com uma 
área de Controles Internos 
e um Conselho Fiscal, esse 
último é composto por três 
membros efetivos e três 
suplentes, eleitos a cada três 
anos. O Conselho Fiscal é 
responsável pela fiscalização 
da cooperativa, agindo como 
um auditor interno.

A Auditoria Interna é 
realizada por auditores da 
Central Sul/Sudeste com 
sede em Porto Alegre – RS. A 
equipe revisa as atividades 
das áreas de negócios e 
de controles internos da 
cooperativa, avaliando o risco 
em que a instituição está 
exposta e contribuindo para o 
seu aprimoramento. 

Já uma Auditoria Externa 
é realizada duas vezes por 
ano e comprova todos os 
registros contábeis, propõe 
soluções e melhorias para 
o aperfeiçoamento dos 

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Pooŕ s: AAA

controles e sistemas da 
cooperativa. Ela também 
verifica se as demonstrações 
contábeis estão 
corretamente apresentadas 
e divulgadas. Hoje a empresa 
que realiza a auditoria 
externa para o Sistema 
Sicredi é a Ernst e Young.

Nossa avaliação de riscos 
compreende as etapas de 
identificação, avaliação, 
monitoramento, reporte, 
controle e mitigação dos 
riscos operacionais.

A segurança dos 
investimentos de nossos 
associados é atestada 
pelas principais agências 
de classificação de risco 
de crédito no mundo, 
que garantiram ao Banco 
Cooperativo Sicredi os 
seguintes ratings em escala 
nacional:

Como fazemos
juntos

A história de

Leandro Esteves
Agricultor

Quem visita a propriedade do casal Leandro e Rita de Cássia se encanta 
com a estrutura e a dedicação dos proprietários. A rotina do jovem casal, 
morador do interior de Forquilhinha, começa bem cedo com a ordenha 
das vacas e vai até tarde, passando pela plantação de milho e arroz. Mas 
para que essa rotina fosse possível hoje, há alguns anos uma decisão foi 
necessária: abandonar a produção de leite ou modernizar o galpão onde 
ela é realizada? 

O casal considerou os cursos que já havia feito na Epagri, decidiu colocá-
los em prática e levá-los adiante. “Eu já havia financiado um trator no 
Sicredi e sabia que o atendimento era próximo e ágil. Então procurei 
novamente a instituição para buscar recursos para modernizar o galpão 
de ordenha”, conta Leandro. Com a obra, eles passaram a ter mais 
estrutura para o trabalho, e a produção aumentou. “O Sicredi trouxe 
mais rentabilidade e qualidade de vida para a minha família”, completa 
o jovem agricultor. 

Um dos grandes diferenciais do Sicredi, segundo Leandro, de fato 
está no atendimento. “O gerente e toda a equipe não mediram 
esforços para ver o nosso sonho realizado e as nossas necessidades 
diárias atendidas. É uma relação verdadeira de parceria”, conclui. 
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José Márcio Medeiros
Empresário

A cozinha é um dos lugares onde o tubaronense José Márcio mais gosta de 
estar. É no meio dos temperos caseiros, queijos e receitas, que o empresário 
se realiza. Há alguns anos, ele transformou o passa tempo em profissão. 
Quando a aposentadoria chegou, não pensou duas vezes e decidiu montar o 
próprio negócio. 

O Armazém e Bistrô “João Nicca”, batizado em homenagem ao pai, foi 
arquitetado pelo próprio empresário. Cada canto, cada detalhe, lembra 
os armazéns da década de 50, com um ar de jovialidade imprimido pela 
decoração das paredes, onde estão quadros de famosas bandas de rock. 

Com a nova empresa, nasceu também a história de José Márcio com 
o Sicredi. “Contei com o apoio da Instituição Financeira Cooperativa 
para terminar a reforma desse espaço, além de modernizar e ampliar 
a parte de trás do armazém para receber mais eventos corporativos”, 
explica ele. O associado só não imaginava o quanto essa relação com a 
cooperativa ainda iria crescer. 

Muito presente no dia a dia da agência e nas assembleias da Instituição, 
José Márcio foi um dos convidados para participar do Crescer, programa 
de formação em cooperativismo e cooperativismo de crédito do Sicredi. 
“Conheci mais sobre o funcionamento das cooperativas e a grandeza 
da Instituição”, comenta o tubaronense que, em seguida, recebeu um 
novo convite. “Fui eleito suplente para a coordenação de núcleo. Agora 
contribuo para representar os associados nas assembleias. Sinto 
orgulho de fazer parte disso e por saber que as minhas sugestões são 
ouvidas”, finaliza o participativo associado.

Rosimeri Dutra Niquele
Zeladora

O primeiro salário que Rosimeri recebeu como zeladora da igreja do bairro 
Morro Estevão, em Criciúma, já tinha destino certo: metade foi guardado na 
poupança que ela fez no Sicredi. Depois que realizou o curso de educação 
financeira, promovido pela cooperativa, o jeito dela enxergar as finanças 
mudou. 

Rosimeri era dona de casa há até pouco tempo, tarefa que ela ainda 
concilia com a ajuda ao esposo na plantação de bananas. O novo emprego, 
que ocupa as tardes da criciumense, foi mais que bem-vindo. “Antes 
eu não tinha renda própria, agora tenho o desafio de cuidar bem desse 
dinheiro”, resume. 

Junto ao novo salário, começou a história dela com o Sicredi. “Fiz o curso 
de educação financeira através do grupo de mulheres que frequento 
aqui no bairro. A partir daí, decidi traçar meus objetivos e anotar tudo 
o que gasto em um caderninho”, explica. “Decidi fazer uma poupança 
e guardo parte do que ganho para realizar esses objetivos. Já estou 
pensando em renovar os móveis da minha casa”, planeja a associada. 

Além da oportunidade de realizar os seus objetivos, Rosimeri conta 
que o Sicredi trouxe novos amigos. “Eu me sinto em casa quando 
vou na agência. Parece que estou convivendo com gente da família. 
Sempre conto isso para as minhas amigas. No começo, elas ficaram 
curiosas com essa história da poupança e do meu relacionamento 
com a Instituição”, comenta a zeladora, que segue firme com as 
anotações mensais. 
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Relacionamento  
próximo

Procuramos estar presentes na vida do 
associado, conhecendo a fundo seus objetivos 
pessoais e profissionais e compreendendo 
as suas necessidades. É dessa forma 
que contribuímos com seu crescimento, 
colaborando financeiramente com seus 
projetos e promovendo a melhoria da sua 
qualidade de vida. 

Nossos colaboradores também são 
associados da cooperativa e se identificam 
com nossa causa. Quando eles se engajam 
em prol da prosperidade dos negócios e 
projetos apoiados, o fazem por meio de 
um vínculo de parceria com os demais 
associados. Assim, colocam em prática a 
cultura de fazer e crescer juntos, criando uma 
rede de apoio que mantém o cooperativismo 
vivo e gera bons negócios.

Perfil dos colaboradores 
da SicredI Sul SC

Faixa
etária

44,65%

6,29%

44,03%

Até 20 anos

31 a 40 anos

21 a 30 anos

41 a 50 anos

Mais de 51 anos

3,14%
1,89%

159
Colaboradores

98

61

Mulheres

Homens

Na Sicredi Sul SC, investimos continuamente 
na formação e no desenvolvimento de nossos 
colaboradores. Em 2018, foram R$ 359.504,41 
empenhados em 1.539 horas de capacitações. 

E o clima organizacional, mais uma vez, foi 
enaltecido em premiações. Pelo oitavo ano 
consecutivo, o Sicredi figurou entre as “150 
Melhores Empresas para Trabalhar” no Brasil. 
O guia é elaborado anualmente, pela revista 
Você S/A, Editora Abril e Fundação Instituto 
Administração (FIA). Repetindo o feito de 2017, 
o Sicredi obteve o primeiro lugar na categoria 
Cooperativas Financeiras, sendo a Instituição 
Financeira Cooperativa referência neste 
segmento. 

Na Sicredi Sul SC, a satisfação dos 
colaboradores também foi destaque. 
Realizada a cada dois anos, a Pesquisa 
de Clima, conduzida pela empresa Korn 
Ferry, avalia fatores como liderança e 
direcionamento, entre outros. Em 2018, a 
cooperativa alcançou favorabilidade de 
84%, nota que a classifica no Mercado P90, 
onde estão os 10% melhores resultados. Na 
sequência, colaboradores e gestores foram 
engajados em torno de um plano de ação para 
possíveis avanços.

“O momento de crescimento da cooperativa 
também reflete a qualificação e o 
engajamento das equipes. Trabalhamos, 
sempre, para oportunizar o melhor 
atendimento ao associado e cooperar para 
a realização dos seus sonhos”, enaltece a 
assessora de Gestão de Pessoas da Sicredi 
Sul SC, Sabrina Pacheco Galdino.

Formação do Jeito Sicredi de Ser

Formação em vendas

Treinamento

21
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Acreditamos que, quando todos decidem 
juntos, todos crescem juntos. Por isso, nossos 
associados elegem a cada quatro anos o 
coordenador do seu núcleo, que tem como 
papel representar e defender seus interesses 
na condução do negócio, levando as decisões 
dos núcleos para as assembleias gerais da 
cooperativa. 

Os associados elegem também os membros 
do Conselho de Administração, que orientam 
e supervisionam a gestão, e os membros do 
Conselho Fiscal, órgão independente que 
fiscaliza as operações e a administração do 
patrimônio da cooperativa. 

Associados formados no Programa Crescer
em Criciúma

 Em Tubarão, encontro ocorreu na sede da 
Associação Empresarial da cidade

Coordenadores de núcleo em visita a rota do 
cooperativismo de crédito
em Nova Petrópolis-RS

Com o Programa Crescer, nosso programa 
de educação com foco em cooperativismo 
e cooperativismo de crédito, os associados 
e futuros associados têm uma maior 
compreensão sobre as sociedades 
cooperativas, seu funcionamento, benefícios 
e diferenciais em relação a outras instituições 
financeiras. 

Com essa formação, eles também passam a 
compreender seu papel de donos do negócio 
e a importância de participar da governança 
da cooperativa, podendo despertar o 
interesse em assumir uma função de 
liderança. Em 2018, a Sicredi Sul SC integrou 
70 associados em encontros regionais, em 
Criciúma e Tubarão. 

Programa 
Pertencer

Programa 
Crescer

22

Assembleia Geral Ordinária 2018 
coordenadores de núcleo reunidos para o voto  

Assembleia de núcleo 
em Imbituba

Assembleia de núcleo realizada 
em Araranguá

As assembleias de núcleo anuais são a 
instância de deliberação fundamental de 
nosso modelo de gestão, na qual colocamos 
em prática os valores da democracia 
e da transparência, pilares centrais do 
cooperativismo. Nesses eventos os 
associados exercem seu papel de donos 
do negócio, participando diretamente das 
decisões que afetam seus investimentos 
e sua comunidade. Nela, por exemplo, é 
aprovado o resultado final da cooperativa e é 
decidido como o montante será distribuído. 

No último ano, 1.431 associados 
participaram das assembleias de núcleo. 

Os temas debatidos e as decisões tomadas 
são levados à Assembleia Geral, onde 
os coordenadores de núcleo, seguindo o 
que foi decidido pelo seu núcleo, decidem 
democraticamente os rumos da cooperativa.

23

Compartilhando  
decisões
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Programa A União Faz a Vida
Fortalecemos os princípios do cooperativismo 
apoiando projetos que valorizam o esporte, a 
educação e a cultura das comunidades onde 
estamos inseridos. Por meio do Programa 
A União Faz a Vida (PUFV), esse impacto 
positivo é ampliado. A iniciativa promove os 
valores da  cooperação e cidadania entre 
crianças e adolescentes. Na região, a Escola 
Municipal Padre Paulo Petruzzellis – Bairro da 
Juventude, em Criciúma, recebe o programa. 

Foi assim que Clara Dias, 10 anos, aprendeu 
de um jeito diferente. Os limites da sala de 
aula e da escola foram ultrapassados. Os 
tradicionais quadro e giz se tornaram apenas 
recurso de apoio. E numa propriedade rural, 
em Nova Veneza, ela e a turma investigaram 
a origem dos alimentos. “Comecei a pensar 
sobre o que comemos e como a nossa saúde 
depende da produção”, contou. 

Por meio desta metodologia, os alunos 
são protagonistas da aprendizagem e 
contam com a mediação dos educadores e 
colaboração da comunidade. Valores como 
solidariedade, justiça, diálogo, respeito à 
diversidade e empreendedorismo também 
são construídos neste processo.

Em 2018, o PUFV contemplou seis turmas do 
Bairro. Neste ano, o alcance avançará para 
12 turmas, envolvendo aproximadamente 
360 crianças. “É mais uma oportunidade 
para que possamos construir uma educação 
transformadora”, avaliou o presidente do 

Conselho Deliberativo do Bairro, José Altair 
Back.

Pelo Brasil, o programa está presente em 292 
municípios, compreendendo 229.780 crianças 
e adolescentes. Saiba mais em: 
www.auniaofazavida.com.br.

Após expedição em propriedade rural,
turma desenvolveu horto na escola

Explorar territórios
é o ponto de partida da metodologia

Como fazemos
a diferença

Donativos arrecadados para o Abrigo dos Velhinhos 
em Tubarão

Doadores aderiram ao chamado da cooperativa
no hemosc de Cricúma

Horta comunitária e distribuição de mudas
em Morro da Fumaça

Dia C

Para expressar a força do cooperativismo, 
cooperativas e comunidades, de todo o Brasil, 
se mobilizam no Dia de Cooperar (Dia C), 
iniciativa do Sistema OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras). Comemorada no 
dia 30 de junho, a data promoveu diversas 
ações na região, arrecadando, mas de 1.060 
litros de leite, 1.600 fraldas, 90 mantas, entre 
outros itens de higiene pessoal e alimentos. A 
doação de sangue também foi abraçada como 
causa central da mobilização. Durante uma 
semana, 260 doadores atenderam ao convite 
da cooperativa e compareceram ao Hemosc, 
que atende 25 clínicas e hospitais, de Imbituba 
a Passo de Torres. 

Ao todo, 11 instituições foram beneficiadas: 
Casa de Repouso Bom Jesus, em Criciúma, 
no bairro Próspera; Abrigo dos Velhinhos, em 
Tubarão; Casa de Repouso Santo Expedito, em 
Meleiro; Casa Lar Irmã Carmen, em Araranguá 
e Consórcio Intermunicipal de Abrigo para 
Criança e Adolescente de Braço do Norte 
– CIACA. Famílias do Rio Maina, distrito de 
Criciúma, também foram contempladas com 
doações de alimentos.

Um Bingo Beneficente, em Imbituba, deu fôlego 
aos trabalhos da Casa de Repouso Imaculada 
Conceição, Rede Feminina de Combate ao 
Câncer (RFCC) e Associação dos Amigos dos 
Autistas (AMAI). Em Morro da Fumaça, além 
de arrecadar quase mil livros para a Biblioteca 
Social, a agência empenhou esforços na 
viabilização de hortas comunitárias junto à 
Fundação do Meio Ambiente (Fumaf).

A mobilização também promoveu melhorias 
nos Centros de Educação Infantil Balanço 
das Ondas, em Balneário Rincão, e Zulma 
Manique, no bairro Quarta Linha, em Criciúma. 
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Com o intuito de semear hoje um amanhã 
mais sustentável, a Sicredi Sul SC desenvolve 
o programa de Educação Financeira, 
estimulando competências para lidar com 
questões de consumo e planejamento de 
maneira segura e consciente. Em 2018, as 
ações alcançaram 560 pessoas. Parceiros, 
como o Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) e a Epagri, inseriram o conteúdo 
em suas formações. Empresas associadas 
também aderiram a iniciativa, envolvendo 
seus colaboradores. 

“Consideramos que o tema é muito 
importante de ser trabalhado com os Jovens 
Aprendizes, pois já estão no mercado de 
trabalho e administrando o próprio salário. 
Aprender a identificar oportunidades de 
poupar e investir é possibilitar que alcancem 
seus sonhos e objetivos de forma mais 
segura”, considerou Jariana de Oliveira, 
orientadora de aprendizagem do CIEE de 
Araranguá. 

Estudantes da região ainda lotaram o Teatro 
Elias Angeloni, em Criciúma, para prestigiar 
o espetáculo “Qual Vai Ser?”. A comédia, 
apresentada em maio, abordou as indecisões 
da juventude e o consumismo. 

O programa enfoca a metodologia DSOP de 
Educação Financeira, fundamentada nos 
pilares Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. 

Capacitações alcançaram mais de 560 pessoas 
em 2018

Metodologia trabalha os pilares 
diagnosticar, sonhar, orçar e poupar

Peça ‘‘Qual vai ser?’’ 
levou o tema para estudantes de toda a região

Educação  
financeira 

A nossa presença junto às comunidades 
também acontece por meio do patrocínio de 
eventos, feiras e projetos. No ano passado, 
mais de 80 iniciativas contaram com o nosso 
apoio. Além disso, promovemos campanhas 
de mobilização dos associados em prol 
de causas sociais, como a “Fazer juntos 
pela Apae”, que em 2018 foi lançada em 
Forquilhinha.

. 

Apoio a eventos da Associação Empresarial de Içara

Feira e exposição agropecuária do vale do 
Braço do Norte e região

Levamos lideranças do agronegócio regional
para a Expointer-RS

Meia Maratona Sicredi Tubarão
parceria com o Cortuba

 Palestra sobre agricultura familiar na Agroponte

Lançamento da Campanha Fazer Juntos pela Apae 
de Forquilhinha

Evento com o Núcleo da Mulher Empresária 
de Criciúma

Outros programas  
e iniciativas
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O Sicredi apoiou a minha empresa no 
momento que nós mais precisamos. 
Nós voltamos a exportar e a crescer, 
e a parceria só se fortaleceu.

Jaime Salvaro,
associado da 
Sicredi Sul SC.

A nossa história é estar sempre junto 
com você.

São duas décadas inteiras de existência. E só chegamos tão longe porque 
fazemos tudo pensando no seu crescimento. 
Aqui, os associados têm participação nos resultados da cooperativa e os 
recursos investidos am na nossa região, fortalecendo a comunidade.

Seja para sua vida, sua empresa ou seu agronegócio, pode contar sempre 
com a nossa parceria. Vamos fazer juntos para você ter o que precisa.

20 an
os

Sicredi Sul SC

SAC - 0800 724 7220 / - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.


