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Juntos 
fazemos a diferença

Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Somos mais de 4 milhões 
de pessoas que acreditam que dá para cuidar do dinheiro de um jeito diferente e descomplicado, e 
ainda gerar transformações na sociedade. 

Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de nossas 116 cooperativas. Em nosso 
dia a dia, construímos um relacionamento próximo com os associados, conhecendo seus sonhos e 
ajudando-os a conquistar seus objetivos pessoais com nossas soluções financeiras.  Por meio dessa 
relação de confiança, decidimos juntos os rumos do negócio e geramos valor para as comunidades 
onde estamos presentes. 

Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques de nossa cooperativa, a 
Sicredi Campos Gerais PR/SP, em 2018. Ao longo dos capítulos, iremos abordar nossas conquistas, 
resultados financeiros, projetos apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.

Boa leitura!

Centro Administrativo Sicredi - Porto Alegre/RS
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O desempenho foi ainda melhor na carteira de poupança, com cresci-
mento de 33%, chegando a R$ 278 milhões. A carteira de crédito superou 
a marca de R$ 1 bilhão, mais um marco histórico superado e totalmente 
alinhado a missão da cooperativa.

Fechamos o ano com aproximadamente 64 mil associados, incremento 
de nove mil em relação ao término de 2017. Visando a manutenção na 
qualidade do atendimento, nosso quadro de colaboradores foi ampliado. 
Hoje temos 473 profissionais em nosso time.

Reflexo de todo esse crescimento, o resultado da cooperativa no ano 
também foi recorde: R$ 49 milhões em sobras. Deste montante, median-
te aprovação em assembleia, mais de R$ 12 milhões serão distribuídos 
aos associados entre juros ao capital e sobras pela movimentação, sen-
do 70% na conta capital e 30% na conta corrente. 

Estamos em meio também às comemorações do aniversário de 30 anos 
da cooperativa, com uma campanha alusiva e brinde especial a todos 
associados que comparecerem nas assembleias.

Queremos agradecer a Deus e a cada um de vocês associados por es-
tarem ao nosso lado. Os diferenciais do Sicredi e as oportunidades de 
mercado na nossa região de atuação nos deixam otimistas em relação 
aos próximos anos. Temos a convicção de que será um ciclo ainda mais 
virtuoso de crescimento. 

Gente que coopera, cresce.

10 agências inéditas:

Cajati - SP

Colombo Alto Maracanã 

Curitiba Batel

Curitiba Champagnat 

Curitiba Comendador 
Araújo

Curitiba Kennedy

Curitiba Novo Mundo

Curitiba Portão

Ponta Grossa Uvaranas

Ventania Barro Preto

Popke Ferdinand Van Der Vinne
Presidente do Conselho de Administração

Mensagem do
Presidente

Prezados associados

Neste ciclo assemblear 2019, encerramos também o mandato de quatro anos 
do Conselho de Administração (gestão 2015-2019). Neste período, nos orgu-
lhamos de termos colocado a cooperativa Campos Gerais entre as dez maiores 
do Sicredi em todo o Brasil e a quarta maior considerando apenas os estados 
do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, em volume de ativos totais.

A integração entre o conselho de administração e a diretoria executiva 
possibilitou que concluíssemos nestes quatro anos o ciclo estratégico de 
verticalização da cooperativa. O objetivo era entregar agências maiores 
e mais modernas para as cidades onde já atuávamos, inclusive com am-
pliação da equipe de colaboradores, visando melhorar a satisfação dos 
associados. Neste período, substituímos 13 agências por prédios novos, 
e outras 3 foram ampliadas, totalizando 16 entregas, entre elas a Sede 
Regional em prédio próprio, uma das maiores regionais do Brasil.

Paralelo ao processo de verticalização, já estamos trabalhando forte, há 
pelo menos dois anos, no ciclo estratégico de horizontalização da nossa 
cooperativa. O foco é fortalecer a nossa marca e aumentar a presença 
na capital e região metropolitana de Curitiba, além de nos consolidar-
mos na região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. Iniciado 
em 2016, este ciclo será responsável pela entrega de 10 agências inédi-
tas para a cooperativa até o primeiro semestre de 2019.

Alguns dos resultados da nossa cooperativa, apresentados neste rela-
tório, merecem destaque. O volume de ativos aproximou-se da casa dos 
R$ 2 bilhões. Os recursos administrados superaram R$ 1,7 bilhão. Nosso 
patrimônio líquido atingiu R$ 245 milhões. Todas estas grandezas tive-
ram crescimento médio superior a 25% no ano. 

13 agências em
prédios novos:

Carambeí

Castro Centro

Castro Rio Branco

Castrolanda

Colombo Centro

Curiúva

Piraí do Sul

Ponta Grossa Centro

Ponta Grossa Nova Rússia

Ponta Grossa Oficinas

Sede Regional

Tibagi

Ventania

3 agências
ampliadas:

Ivaí

Registro - SP

Witmarsum - Palmeira
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A qualidade do atendimento e foco constante numa boa experiência do 
associado tem sido o nosso direcionador estratégico. Este é um desafio 
diário considerando o forte momento de expansão que vivemos, que nos 
faz ter mais de 100 colaboradores com menos de um ano de empresa.

Investimos muito nos controles internos da cooperativa aderindo in-
tegralmente as orientações de supervisão da nossa Central, objeti-
vando assim um crescimento sustentável, alicerçado nas melhores 
práticas de compliance. 

Os importantes avanços tecnológicos entregues pelo Centro Adminis-
trativo do Sicredi, atrelado aos importantes investimentos autorizados 
pelo conselho de administração neste mandato de quatro anos, relata-
dos na mensagem do presidente, transformaram a nossa cooperativa.

Hoje temos condições estruturais altamente competitivas. Sabemos que 
os nossos diferenciais nos colocam em condições de um novo ciclo de 
forte crescimento e tomada de mercado. 

Márcio Zwierewicz
Diretor Executivo

Márcio Zwierewicz
Diretor Executivo

Mensagem
da diretoria
executiva

Prezados associados

Ao apresentarmos o relatório de 
gestão 2018, queremos demons-
trar a nossa gratidão a Deus e 
a cada colaborador e associado 
pelo que juntos estamos conse-
guindo realizar.

A cooperativa completa 30 anos, 
e ainda jovem pode atender e até 
superar as melhores expectativas 
dos seus fundadores e dos que se 
somaram nesta caminhada.

O processo de governança, im-
plantado em 2014, com a desig-
nação estatutária do conselho 
de administração e diretoria, e 
a integração entre os mesmos, 
contribuiu para uma gestão que 
desse sustentação ao forte pro-
cesso de desenvolvimento a que 
nos propusemos e estamos con-
seguindo entregar.

Nós da diretoria somos eleitos/
contratados pelo conselho de ad-

ministração, formado por associa-
dos eleitos pelos demais associa-
dos. Cabe ao conselho, através da 
pessoa do presidente, fazer a ges-
tão da diretoria. E é atribuição da 
diretoria fazer a gestão dos quase 
500 colaboradores e das opera-
ções da cooperativa.

Além dos números, muito bem já 
relatados na mensagem do pre-
sidente, e das estratégias previs-
tas nos ciclos de verticalização e 
horizontalização da cooperativa, 
procuramos dar vazão também a 
forte expansão dos nossos pro-
gramas de responsabilidade so-
cial, entre eles “A União Faz a Vida”, 
educação financeira, comitê femi-
nino, além de programa de coleta 
de óleo Atitude Consciente.

Focamos a participação dos nos-
sos gerentes nas comunidades 
onde estão inseridos, pois sabe-
mos que o relacionamento faz 
parte da nossa missão e nos aju-
dou na caminhada até aqui.
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473 colaboradores

R$ 245 mi em 
patrimônio líquido

R$ 1,8 bi em  
recursos administrados

R$ 278 mi 
em poupança

R$ 1,1 bi 
em crédito totalR$ 2 bi de ativos

63,6 mil associados

A Sicredi Campos Gerais PR/SP
em números

Nossa
cooperativa
A Sicredi Campos Gerais PR/SP é uma das 116 cooperativas re-
gionais que usam a marca Sicredi. Nossa cooperativa está pre-
sente em 14 municípios, onde contamos com 25 agências. So-
mos aproximadamente 64 mil associados e 473 colaboradores.

Iniciamos nossas atividades em 11 de janeiro de 1989. São 30 
anos fazendo a diferença nas comunidades onde atuamos. 
Uma história construída por pessoas que acreditam no poder 
de transformação das cooperativas.

Esta história começou com o pioneirismo de 58 sócios funda-
dores, que decidiram fundar uma cooperativa de crédito para 
atender as necessidades dos associados da Coopagrícola (Co-
operativa Agrícola Mista Ponta Grossa), onde inclusive inicia-
mos as atividades. 

Rapidamente, a cooperativa expandiu e começou a ganhar 
notoriedade na região. Em 2009, 20 anos depois da fundação, 
fomos autorizados pelo Banco Central a atuarmos no regime 
de livre admissão de associados, ou seja, a partir daquele ano 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderia associar-se na Si-
credi Campos Gerais. 

De lá para cá, temos mantido um ritmo de crescimento médio 
superior a 25% ao ano, o que representa que dobramos de 
tamanho a cada quatro anos. 

Ponta Grossa

Ivaí

Ipiranga

Carambeí

Castro

Presença da Sicredi
Campos Gerais PR/SP

25
AGÊNCIAS

Em 14 cidades  
de 02 estados.

Piraí do Sul

Tibagi

Ventania

Curiúva

Palmeira

Colombo

Curitiba

Registro – SP

Cajati – SP

Sede Regional e agência 
 Ponta Grossa Nova Rússia

Dados: Dezembro de 2018
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Estados com 
agências do Sicredi

Estados com projeto de 
expansão em andamento

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

1.600 agências 
22 estados e no Distrito Federal

Somos a única 
instituição financeira 
em 203 cidades do país

Presença
do Sicredi no Brasil

Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o 
fortalecimento financeiro 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 116 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 finais.

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

Missão
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, 
oferecer soluções financeiras para agregar renda e con-
tribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associa-
dos e da sociedade.

Visão 
Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira 
cooperativa, comprometida com o desenvolvimento eco-
nômico 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 

Sicredi:
uma marca nacional
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R$ 95 bilhões  
de ativos

R$ 15 bilhões 
em patrimônio líquido

Resultado de 

R$ 2,7 bilhões

R$ 61 bilhões  
em depósitos totais

R$ 56 bilhões 
de saldo em carteira 

de crédito

Solidez  
Financeira

Cooperativa  Sicredi Campos Gerais PR/SP12

Mais de 

4 milhões 
de associados

1.686 pontos 
de atendimento

Números 
nacionais 
do Sicredi

Presença em  

22 estados 

Mais de  

300 soluções
financeiras 

25,2 mil
colaboradores em

1.238 cidades

5
centrais

Dados: Dezembro de 2018
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Estrutura de apoio
à Cooperativa
Campos Gerais PR/SP
No Sicredi, o associado conta com a solidez e a segurança de um sistema 
que cresce e evolui há mais de 115 anos.
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Conheça nossa
política de governança

Acreditamos que, quando todos de-
cidem juntos, todos crescem juntos. 
Por isso, nossos associados elegem 
a cada quatro anos o coordenador do 
seu núcleo, que tem como papel re-
presentar e defender seus interesses 
na condução do negócio, levando as 
decisões dos núcleos para as Assem-
bleias gerais da cooperativa.

Os associados elegem os membros 
do Conselho de Administração, que 
orientam e supervisionam a gestão 
para que suas ações atendam aos 
interesses dos associados e demais 
partes interessadas. O Conselho é res-
ponsável por fixar a orientação geral e 
estratégica e os objetivos da coopera-
tiva. A diretoria, que é a responsável 
pela gestão executiva do negócio, é 
indicada pelo conselho de administra-
ção e os membros dela também são 
eleitos pelos associados.

A Cooperativa, por ser afiliada a uma 
Central, participa da escolha dos 
membros do Conselho de Adminis-
tração e Diretoria dessa. Além disso, 
a Cooperativa e a Central integram a 
SicrediPar, que é uma holding respon-
sável pela definição das estratégias 
do Sicredi. Por meio dessa gestão par-
ticipativa, os associados influenciam 
as decisões de todo o sistema.

Gestão participativa  
da cooperativa

elegem

Associados

Coordenadores  
de Núcleo

Conselho fiscal  
da cooperativa

Conselho de 
administração 
da cooperativa

1

2

3 4

seleciona

Diretoria

5

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Artur Sawatzky 
Witmarsum - Palmeira
Coordenador

Paulo Roberto Marchezini 
Carambeí

Marco Antonio do Prado
Castro

Henrique Morelli
Curiúva

Claudemir Roberto Sigolo
Ponta Grossa

Maria Parecida Trindade de Souza
Colombo

Popke Ferdinand Van Der Vinne
Presidente | Castro

Osmir Marcos Alberti
Vice-presidente | Colombo

Johannes Artur Van Der Meer
Carambeí

Nelson José Janazeis
Castro

Jacy de Faria
Registro - SP

Roberto Cunha Nascimento
Ponta Grossa

Jorge Koz
Ivaí

Fernando José Fuganti Casarin
Piraí do Sul

Gilberto José Eleutério Zardo
Vice-presidente | Ponta Grossa
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Ivaí
Coordenadores

Anderson Mariano Slujala
Dionísio Chuwer
Mario Celso Chanhuka 
Marcelo Martin Ribeiro
Claudinei Brylak

Piraí do Sul 
Coordenadores

Adilson da Costa Tabor
Jurandi Marcondes Kravutschke
Silvestre Schons
Zagonei Fernandes
Altemir Borsatto

Registro
Coordenadores

Roberto Franco de Oliveira Canto
Rubens Takeshi Shimizu
Edgard Cesar Ronko
Raphael Severiano dos Santos Neto

Ponta Grossa
Nova Rússia
Coordenadores

Elder Jose Fassini
Ricardo Arthur Fetzer
Marilei Chociai
Carlos Eduardo M. Biazatto
Luiz Fernando Saffraider
Marcos Vinicio do Prado

Ponta Grossa | Oficinas
Coordenadores

Jurandir Sidnei A. Ribeiro
Mario Nadolny
Sandro Rafael Bandeira
Laurival Pontarollo

Ponta Grossa | Centro
Coordenadores

Roberto Alfredo Pietrobelli
Ernani José Logstadt
José Alvaro Goes Filho
Mauricio de Lara Podolan

Tibagi
Coordenadores

Andreia Estela de Geus
Sandro Noviski de Lima
Adriano Mileski

Palmeira
Coordenadores

Odair José Sanson Junior
Edna Vanessa Mayer
Marcelo Mayer
Humberto Czeluzniak

Witmarsum - Palmeira
Coordenadores

Cristiano Lederer Netor
Ingomar Kreusch

Ventania e Barro Preto
Coordenadores

Albari Lucas Schimanski
Edson Ribeiro Almeida
Dizone Barbosa Bueno
Marcelo Rocha Wenceslau
Alcides Ferreira de Oliveira

Castrolanda - Castro
Coordenador

Willem Berend Bouwmann

TIBAGI

IVAÍ

IPIRANGA
CARAMBEÍ

PALMEIRA

CURITIBA

COLOMBO

PONTA GROSSA

REGISTRO

CAJATI

CURIÚV A

VENTANIA

PIRAÍ DO SUL

CASTROConheça nossa área 
de atuação e os 
coordenadores de 
núcleo de cada cidade

Castro | Rio Branco
Coordenadores

Edis Polini
Odilmar Levandoski
Juliano Micheli
Sergio Sleutjes

Castro | Centro
Coordenadores

Elizete Telles Petter
Gildo Oliveira Gomes
Lino Cesar Castanho Lopes
Paulo Roberto Trentin
Eurico Teixeira Machado
Ivonei Durigon

Curitiba | Marechal
Coordenadores

Vera Lucia Prestes
Edson Vicente Lopez Herek
Leonardo Boesche

Curitiba | Portão
Coordenador

Aristeu João Setti

Curitiba | Comendador
Coordenadores

Silvana Maines Gomes
Antonio Carlos Bellio

Colombo | Centro
Coordenadores

Mario Rafael Machioski
Luis Carlos da Silva Wolff
Valdenir Tomé
Raul da Silva

Colombo | São Gabriel
Coordenadores

João Milani Tomacheski
Antonio Carlos Martins
Arlindo Matias Schneider

Curiúva
Coordenadores

Cecília Gavlak Soltowski
Valmir Bronoski
Sonia Aparecida Ribeiro

Carambeí
Coordenadores

Ary Harms
Emerson Moura
Sérgio Augusto Spinardi
Cornélio Guilherme Los

Ipiranga
Coordenadores

Orlei Scheifer Barbosa
André Leandro Saueressig
Jondino Casagrande
Israel Travensoli
Vagner Fassini

Cajati
Coordenador

Rosemeire Guimarães Damiani Frasson

TIBAGI

IVAÍ

IPIRANGA
CARAMBEÍ

PALMEIRA

CURITIBA

COLOMBO

PONTA GROSSA

REGISTRO

CAJATI

CURIÚV A

VENTANIA

PIRAÍ DO SUL

CASTRO
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Woccu (Conselho Mundial das
Cooperativas de Crédito, na sigla em inglês):
dois projetos do Sicredi foram premiados pelo programa World Young 
Credit Union People, destinado a colaboradores de até 35 anos de ida-
de que desenvolveram iniciativas de relevância econômica e social nas 
regiões onde atuam. Já o Athena Award reconheceu nossa contribuição 
para o desenvolvimento de lideranças femininas nas cooperativas de 
crédito e o Growth Award premiou as três instituições financeiras co-
operativas com maior crescimento na base de associados em todo o 
planeta, entre elas o Sicredi.

Melhores & Maiores 2018:
o Sicredi foi destacado 14 vezes no anuário Exame – Melhores & Maio-
res 2018. Na categoria 200 Maiores Grupos, a SicrediPar é destaque na 
48ª posição. Já o Banco Cooperativo Sicredi manteve sua colocação no 
3ª lugar em Crédito Rural e ocupa o 40º lugar entre os 50 Maiores Ban-
cos por Patrimônio. 

Valor 1000: 
mais uma vez, figuramos entre os maiores do país de acordo com o 
ranking Valor 1000, com destaque em 12 indicadores do anuário. Na 
classificação dos 100 Maiores Bancos, ficamos em 10º lugar. Entre as 
instituições financeiras que mais cresceram em Operações de Crédito 
e em Depósitos Totais, figuramos em 4º e 11º lugar, respectivamente.

Conquistamos uma série de prêmios e
reconhecimentos nacionais ao longo do ano: 

Top 5 do BC:
segundo lugar entre as instituições Top 5 de 2017 no ranking sobre 
inflação, tanto nas categorias Atacado (IGP) quanto na de Consumidor 
(IPCA). O levantamento é promovido pelo Banco Central, com as 
projeções econômicas mensais mais consistentes ao longo do ano 
anterior e tem participação de mais de 100 organizações.

Ranking do BNDES: 
destaque no ranking de desembolsos do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), que identifica o desempenho das 
instituições financeiras nas operações em que o BNDES participa in-
diretamente do repasse de recursos por meio de um agente financeiro 
credenciado. Em linhas agro, figuramos na 1ª posição. Já em operações 
indiretas, ficamos em 7ª lugar, figurando na 1ª posição nas operações in-
diretas para pessoa física.

Prêmio ABAC Compartilhar 2018: 
reconhecidos pelo desempenho na categoria Melhores Práticas Comer-
ciais na área de Consórcios. O prêmio é concedido pela Associação Brasi-
leira das Administradoras de Consórcios (ABAC).

Finanças Mais 2018:
pela segunda vez consecutiva, o Banco Cooperativo Sicredi foi ranqueado 
pelo anuário Estadão Finanças Mais Broadcast+, na categoria Bancos – Fi-
nanciamento. O ranking é publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo em par-
ceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, e apre-
senta uma radiografia das instituições líderes do setor financeiro no País.

Prêmios do
Sicredi em 2018
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Destaque no Arrancadão Sicredi

A nossa cooperativa também teve destaque na cam-
panha interna de incentivo de vendas da Central Sicredi 
PR/SP/RJ, chamada de Arrancadão. Recebemos 7 tro-
féus pelo desempenho em diversos produtos e servi-
ços. Além disto, as agências Curitiba Marechal e Cas-
trolanda foram homenageadas no evento. 

Prêmio Poupedi de Ouro

Outro importante evento organizado pela Central Si-
credi PR/SP/RJ anualmente é o Prêmio Poupedi de 
Ouro. E a Sicredi Campos Gerais mais uma vez fez boni-
to, colocando quatro agências entre as premiadas: Ca-
rambeí, Curitiba Portão, Ivaí e Palmeira. 

Melhores da Central

A Sicredi Campos Gerais PR/SP foi novamente destaque 
no ranking das melhores cooperativas Sicredi dos es-
tados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A análise é 
feita com base no cumprimento dos indicadores do pla-
nejamento estratégico para o ano, os quais a nossa co-
operativa atingiu todos. O prêmio foi entregue pelos di-
retores da Central aos dirigentes de nossa cooperativa.

Como resultado de nosso trabalho, recebemos uma série 
de prêmios e reconhecimentos em 2018: 

Prêmios e
reconhecimentos
da nossa cooperativa

Troféu Agroleite 2018

A nossa cooperativa foi agraciada com o Troféu Agro-
leite 2018, na categoria instituição financeira. Foi a 
nona conquista da cooperativa e a quarta de forma 
consecutiva. O prêmio é organizado pela Castrolanda 
e destaca, por meio de votação popular, os principais 
parceiros da cadeia produtiva do leite na região dos 
campos gerais.

Maiores de Ponta Grossa

Fomos homenageados pela prefeitura de Ponta Grossa 
como uma das empresas do município que mais con-
tribuem nas áreas do esporte, cultura, meio ambiente, 
turismo e assistência social. Foi a segunda edição do 
Prêmio 40+, que destacou ainda as maiores geradoras 
de valor adicionado na indústria, no comércio e na pres-
tação de serviços e as dez maiores contribuintes do Im-
posto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
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Ao longo de 2018, continuamos investindo em 
nosso processo de transformação digital, que 
tem o objetivo de atualizar continuamente nos-
sos sistemas e soluções para atrair novos asso-
ciados e apoiar a perenidade de nosso negócio. 
O Sicredi Woop e a digitalização de nossos pro-
dutos e serviços bancários são algumas das pri-
meiras iniciativas nessa direção, que continuará 
a gerar frutos nos próximos anos.

Transformação 
digital

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

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

• O Sistema Sicredi inaugurou as pri-
meiras agências no Distrito Federal e 
Minas Gerais, em linha com a estraté-
gia de expandir a presença da marca 
no território nacional.

Destaques do
Sistema em 2018

Agência Distrito Federal
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Em 2018, celebramos mais uma conquista em gestão 
de pessoas: fomos reconhecidos pelo segundo ano 
consecutivo como uma das “Melhores Empresas para 
Começar a Carreira”, segundo a revista Você S/A. 

Figuramos em 16º lugar entre as 45 empresas 
listadas, subindo seis posições em relação ao 
ranking 2017. O índice de Felicidade no Trabalho do 
Jovem (IFT) subiu para 79,2, ante 78,9 em 2017. Já 
no Índice de Qualidade de Ambiente de Trabalho 
para o Jovem (IQAT), baseado no questionário de 
satisfação preenchido por jovens colaboradores e 
estagiários até 26 anos de idade, a nota do Sicredi 
foi 90,3, ante 89,1 na edição anterior.

O ranking também apresenta o Índice de Qualidade 
de Ambiente de Trabalho para o Jovem, de acor-
do com o que a empresa oferece e, neste caso, o 
Sicredi alcançou 58,7 pontos (na edição anterior, 
tinha atingido 55,1). Entre os fatores positivos des-
tacados pelos jovens colaboradores e estagiários 
que participaram da pesquisa, se destaca a plata-
forma corporativa Sicredi Aprende, voltada para 
desenvolvimento pessoal e técnico.

Um bom lugar
para começar
a carreira

172 (36%)

473

total de homens

total de colaboradores

301 (64%)
total de mulheres

28 anos
média de idade

R$ 707 mil
total investido em treinamentos

33
mulheres em cargo de liderança

Jéssica Traut
Caixa na agência Ipiranga

Tenho orgulho de começar minha 
carreira profissional em uma 

empresa que valoriza as pessoas. 
Para mim é um sonho realizado

O Sicredi figurou, pelo oitavo ano consecutivo, na lista das “150 Melhores Empresas para 
Trabalhar” no Brasil. O guia anual é elaborado em parceria pela revista Você S/A, Editora 
Abril e Fundação Instituto Administração (FIA), trazendo a mais abrangente, crítica e rigo-
rosa pesquisa sobre clima organizacional do País.

Repetindo o feito de 2017, o Sicredi obteve o primeiro lugar na categoria Cooperativas Financeiras, 
evidenciando a instituição financeira cooperativa como referência neste segmento.

Nos índices do ranking, o Sicredi aumentou suas pontuações em relação a praticamente 
todos os dados da edição passada do ranking. No Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), 
alcançamos 82,1 pontos, ante 81,9 em 2017. Já a nota do colaborador, que aponta o Índice de 
Qualidade no Ambiente do Trabalho (IQAT), foi de 92,3 pontos, contra 91,4 no ano anterior. 

De acordo com o anuário da revista Você S/A, os pontos positivos do Sicredi em destaque apre-
sentados pelos colaboradores entrevistados pelo guia foram os agentes de clima, que organi-
zam os eventos interno e promovem a proximidade entre eles, assim como o esforço da insti-
tuição financeira cooperativa em desburocratizar e criar sistemas de melhorias internos.

Entre as melhores
empresas para
trabalhar
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Danilo dos Santos
Agência Ipiranga

“No Sicredi o trabalho realizado em equipe é mais rico, forte, e por 
isso capaz de romper as maiores barreiras. O reconhecimento e valo-
rização de nossos esforços são combustíveis para nosso crescimen-
to. Aqui, de fato, estou em família, me sinto bem, me sinto realizado”.

José Cassiano Lucio
Agência Castro Rio Branco

“Sinto que trabalho não para fazer parte de um, e sim parte do todo; 
entregar mais do que resultados, e sim sonhos”.

Leticia Ranieri
Sede Regional

“O que me faz feliz é trabalhar na empresa que eu sempre admi-
rei, fazer o que eu gosto e estar ao redor de pessoas motivadas e 
inspiradoras. Uma cooperativa que cresce e que faz com que seus 
colaboradores cresçam também”.

Maiara Boch
Agência Curitiba Marechal

“Trabalhar no Sicredi me faz acordar todos os dias sabendo que eu 
possuo um propósito, que vai muito além do meu trabalho: o coope-
rativismo. Estar aqui me dá certeza de que estou no caminho certo”.

Tatiane Ceve
Agência Curitiba Comendador Araújo

“Almejamos sempre o que consideramos um espelho de exemplos 
bons. Assim me sinto na Sicredi Campos Gerais: parte de um espe-
lho que reflete valores que todos deveriam ter”.

Perguntamos aos nossos colaboradores o que os faz feli-
zes em trabalhar na Sicredi Campos Gerais. Confira algu-
mas respostas:
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Convenções de
colaboradores
contribuem no
alinhamento da estratégia
Duas vezes por ano, reunimos todos os colaboradores da nossa coope-
rativa para alinhar as estratégias e apresentar os direcionadores do pe-
ríodo. São as chamadas convenções. 

Em janeiro, demos o pontapé inicial para o ano, com a Convenção de Verão, 
que teve como tema a Copa do Mundo. Trabalhamos os conceitos de times 
e equipes, e encerramos o evento com um almoço no estádio do nosso 
parceiro Operário Ferroviário, em Ponta Grossa.

Já a Convenção de Inverno, realizado em agosto, marcou o início das co-
memorações dos 30 anos da nossa cooperativa. No evento, resgatamos 
a história da Sicredi Campos Gerais, expondo um acervo de fotos de mo-
mentos marcantes nesta trajetória. Um dos pontos altos do encontro foi 
o lançamento de um monumento em homenagem aos 30 anos, gravado 
com frases dos colaboradores, respondendo o que nos faz feliz em traba-
lhar na nossa cooperativa.

Convenção de Verão 2018 Convenção de Inverno 2018
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A educação financeira não é uma realidade no Brasil. Nas escolas, o as-
sunto é pouco debatido e a situação não é diferente no ambiente fami-
liar ou empresarial. Um levantamento realizado em abril deste ano, em 
todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revelou que so-
mente 44% dos brasileiros falam frequentemente sobre dinheiro com 
os membros da família. E que 39% só entram nesse assunto quando a 
situação financeira já está ruim. Além disso, a pesquisa também apontou 
que seis em cada dez brasileiros (58%) não gostam de dedicar tempo 
para cuidar das próprias finanças. 

Por outro lado, uma série de estudos mostra que, quanto mais cedo se 
fala de dinheiro, mais chances os cidadãos têm de desenvolver consciên-
cia em relação aos seus hábitos de consumo. Para ajudar a reverter esse 
quadro, o Sicredi lançou, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, 
uma série especial de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica com a 
temática “educação financeira para crianças”. 

No total, são seis edições, baseadas no conteúdo do Caderno de Educação 
Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central do Brasil: Nos-
sa Relação com o Dinheiro; Orçamento Pessoal ou Familiar; Uso do Crédito 
e Administração das Dívidas; Consumo Planejado e Consciente; Poupança 
e Investimento; e Prevenção e Proteção. As primeiras três edições das his-
tórias em quadrinhos circularam em 2018 e as outras três saem em 2019. 

Sicredi e Turma
da Mônica ensinam
educação financeira

Visita de estudantes na
agência Witmarsum - Palmeira

Presidente Nacional do Sicredi, Manfred
Dasenbrock, com Mauricio de Souza

Distribuição dos gibis nas escolas em Ivaí

O resultado de nossa atuação responsável e próxima é a transformação das comunidades onde atuamos. 
Isso porque nosso trabalho consiste em captar recursos de associados e emprestar para associados das 
mesmas regiões. A permanência dos recursos no local impacta positivamente a comunidade, estimulando 
a geração de renda e o crescimento sustentável, com maior oferta de empregos, produtos locais e desen-
volvimento econômico. 

Dessa forma, o associado pode investir cada vez mais recursos na cooperativa, e nós crescemos juntos. A 
esse processo de desenvolvimento conjunto da cooperativa, do associado e da comunidade demos o nome 
de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

Ciclo
Virtuoso
O Sicredi torna a vida 

financeira dos associados mais 
cooperativa. Quem poupa ajuda 

a financiar o crédito de quem 
precisa, desenvolvendo  

a comunidade.

O associado poupador
A investe seus recursos

na cooperativa.

A cooperativa
destina os recursos 

para crédito na 
mesma região.

O associado B, que é produtor 
rural, busca recursos na 

cooperativa para investir em 
máquinas agrícolas, terras para 

criação de frangos de corte, 
lavouras e produção de leite.

Os associados A e B 
incrementam sua renda 

por operar com taxas 
justas e distribuição 

de resultados da 
cooperativa.

A permanência dos 
recursos na região, 

impacta positivamente 
a comunidade

com maior oferta de 
empregos, produtos 

locais e geração
de renda.

O ciclo também reflete no 
Sicredi, pois o aumento de 

qualidade de vida das pessoas 
e da comunidade resulta 
em aumento de recursos 

investidos na cooperativa.

34

25

16

Desenvolvimento
da comunidade
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Em 2019, nosso planejamento prevê inaugurar 
pelo menos quatro novas agências: três em 
Curitiba (bairros Batel, Novo Mundo e Cham-
pagnat) e uma em Colombo (bairro Alto Ma-
racanã). Com isso, passaremos a contar com 
sete agências na capital e três em Colombo.

E o que
vem por aí?

Ao fim do mês de maio, o Sicredi se consolidou como a maior rede de atendimento do Paraná, 
totalizando 377 agências no Estado. Além disso, em mais de 70 municípios paranaenses, o Sicredi 
é a única instituição financeira presente, de acordo com dados do Banco Central do Brasil. 

 A crescente expansão do Sicredi é explicada por alguns fatores determinantes, como o foco da 
instituição em gerar impacto positivo nas regiões onde está presente. Os resultados positivos 
gerados pela movimentação financeira nas cooperativas, popularmente conhecido como 
sobras, retornam ao cooperado e, por consequência, para a comunidade onde ele vive. É o que 
a instituição chama de ciclo virtuoso: o recurso captado numa praça é reinvestido na mesma 
região, dinamizando a economia local. 

Maior rede de
atendimento do Paraná

Agência Champagnat
773,41m2

Agência Novo Mundo
507m2

Agência Alto Maracanã
584m2

Agência Batel
816,10m2

Em março, inauguramos uma 
agência novinha em Tibagi. No 
mês de maio, Curitiba ganhou a 
quarta agência da Sicredi Campos 
Gerais, no bairro Água Verde, ave-
nida Kennedy. Em junho, conclu-
ímos a ampliação da agência na 
Colônia Witmarsum, em Palmeira, 
cuja fachada foi projetada com ar-
quitetura típica alemã, usando a 
técnica chamada enxaimel. Já em 
outubro, foi a vez de Ponta Grossa 
inaugurar a quarta agência na ci-
dade, no bairro de Uvaranas.

Em todas as obras, prezamos 
sempre por cinco características:

Já está virando uma tradição. A cada ano, a nossa cooperativa entrega para as comunidades onde atuamos 
agências amplas e modernas, ajudando no embelezamento das cidades e visando sempre a satisfação dos 
nossos associados. Em 2018, foram quatro obras inauguradas ou reinauguradas. Em 2019, serão pelo menos 
outras quatro.

Nossas agências
foram feitas
pensando em você

• Fácil acesso, preferencialmente 
com estacionamento próprio;

• Ambiente familiar;
• Espaço para atendimento pes-

soa física e espaço reservado 
para empresas;

• Número de caixas físicos e cai-
xas eletrônicos condizente com 
o tamanho da agência e quanti-
dade de associados;

• Equipe de colaboradores condizen-
te com quantidade de associados;

Nova Agência Tibagi
16 de março | 522m2

Ampliação da ag. Witmarsum - Palmeira
15 de junho | 322m2

Nova agência Ponta Grossa Uvaranas
05 de outubro | 737m2

Nova Agência Curitiba Kennedy
25 de maio | 735m2
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Um dos nossos maiores diferenciais é o relacionamento. 
Mas como conseguimos medir esse quesito em relação 
a outras instituições financeiras? Através da presença de 
nossos colaboradores em ações e iniciativas em todas as 
cidades onde atuamos. 

Nossos colaboradores também são associados e iden-
tificam- se com a causa, por isso, buscam ajudar os as-
sociados a crescer. Fazem parte de suas vidas, acompa-
nham seus negócios e seus projetos pessoais a partir de 
um vínculo de parceria. Por isso, são capazes de apoiar o 
associado com o conhecimento financeiro que constroem 
no Sicredi e contribuir com a sua prosperidade. 

É pelo fortalecimento dessa relação com o associado 
que nós trabalhamos para ser também a sua principal 
instituição financeira. Pois quanto mais presente os 
associados estão no dia a dia da cooperativa, maior é 
o crescimento conjunto da mesma, do associado e da 
nossa comunidade.

Esse vínculo com as comunidades onde atuamos fica 
cada ano mais forte. Prova disto é que nosso investimen-
to em patrocínios e participações em eventos no ano de 
2018 superaram mais uma vez a marca de R$ 1 milhão. Al-
gumas destas participações podem ser vistas nas fotos.

Ano para fortalecer
a relação com os
associados e a comunidade

Expo Palmeira Sábado Show Macponta Show Rural Fundação ABC

ExpoFrísia 2018

Agroleite 2018

O modelo de negócio do Sicredi permite que tenhamos uma marca nacio-
nal, com atuação focada no regional. Isso quer dizer que nosso marke-
ting atua para fortalecer a marca nos quatro cantos do país, mas são as 
cooperativas, cada uma em sua região de atuação, as responsáveis por 
conhecer e valorizar as iniciativas locais.

Um exemplo desse relacionamento local é o Operário Ferroviário Esporte 
Clube. Desde 2013, a Sicredi Campos Gerais é um dos principais patrocina-
dores da equipe. De lá para cá, o Fantasma, como é conhecido em Ponta 
Grossa, acumula grandes conquistas:

Sicredi e Operário
consolidam parceria
de sucesso

2015
Campeão do Campeonato 
Paranaense de Futebol

2016
Campeão da Taça Federação 
Paranaense de Futebol

2017
Campeão do Campeonato 
Brasileiro – Série D

2018
Campeão do Campeonato 
Brasileiro – Série C

Comemoração do título da Série C 2018

O zagueiro Chicão na comemoração do título inédito Renovação do contrato de patrocínio com o Operário para 2019
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As assembleias de núcleo anuais são a instância de deliberação funda-
mental de nosso modelo de gestão, na qual colocamos em prática os valo-
res da democracia e da transparência, pilares centrais do cooperativismo.
 
É nesses espaços que os nossos associados exercem seu papel de donos 
do negócio, participando diretamente das decisões que afetam seus inves-
timentos e sua comunidade. Nela, por exemplo, são aprovados os resulta-
dos finais da cooperativa e é decidido como o montante será distribuído.
 
Os temas debatidos e as decisões tomadas nas assembleias de núcleo 
são levados à Assembleia Geral Ordinária, onde os coordenadores de 
núcleo, seguindo o que foi decidido pelo seu núcleo, decidem democrati-
camente os rumos da cooperativa.
 
Em 2018, 7.775 pessoas, entre associados e convidados, participaram das 
assembleias de núcleo, onde puderam votar sobre a destinação do resul-
tado de R$ 40,7 milhões atingido em 2017, dos quais R$ 12,1 milhões volta-
ram aos associados na forma de juros ao capital e sobras pela utilização 
dos produtos e serviços.

Reuniões de núcleo

Nas reuniões de núcleo, que acontecem ao fim do primeiro semestre, os 
associados tomam conhecimento sobre o andamento do planejamento 
e o desenvolvimento da cooperativa. Em 2018, mais de 2.500 pessoas ti-
veram acesso às ações e resultados alcançados no primeiro semestre, 
demonstrando nossa total transparência na gestão.

Assembleias
dão voz aos associados

Consideramos fundamental difundir a cultura do cooperativismo entre 
nossos associados. Com o Programa Crescer, nosso programa de edu-
cação com foco em cooperativismo e cooperativismo de crédito, os as-
sociados 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.

Realizado nas 14 cidades da área de atuação da cooperativa, o Progra-
ma Crescer reuniu em 2018 mais de 580 associados. Para participar de 
nossas formações, converse com seu gerente e inscreva-se. 

580 associados

Em 2018, mais de

foram capacitados 
no Programa 
Crescer na Sicredi 
Campos Gerais.

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Associados de Ponta Grossa durante
encontro do Programa Crescer

Turma do Crescer em Registro-SP

Coordenadores de núcleo exercendo o voto na Assembleia Geral

Programa crescer difunde
a cultura do cooperativismo
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Dentre os trabalhos realizados pela nossa cooperativa de organização do quadro social, está a divisão das 
agências por núcleos de associados – em média um núcleo a cada 800 associados. Cada núcleo elege, em 
assembleia, um representante (e dois suplentes), chamado coordenador de núcleo. Este associado trabalha 
como um representante do Sicredi na comunidade onde atua, mas também trazendo as demandas desta 
comunidade para o Sicredi.
 
Em 2018, nossos coordenadores tiveram um ano muito ativo. Além dos eventos, assembleias e cursos, eles 
também participaram das reuniões quadrimestrais com os gerentes nas agências e da reunião regional de 
coordenadores. Os encontros são registrados em atas, e as contribuições levadas para avaliação da direto-
ria executiva e conselho de administração. 
 
Alguns deles também tiveram a oportunidade de participar do Programa de Desenvolvimento do Associado, 
desenvolvido pelo grupo Positivo,  em parceria com o Sescoop e Central Sicredi PR/SP/RJ. Entre os temas 
abordados, a legislação cooperativista e a gestão das cooperativas. 
 
No final do ano, algumas das nossas lideranças participaram, em Curitiba, do Encontro dos Cooperativistas 
Paranaenses, organizado pela Ocepar/Sescoop. O evento visa fortalecer o cooperativismo paranaense e 
difundir a cultura cooperativista.

Formação de 
lideranças cooperativas

Turma que representou a cooperativa no Encontro Estadual de 
Cooperativistas da Ocepar

Alunos do Programa de Desenvolvimento do Associado

Programa de
coleta de óleo recebe
reconhecimento
internacional

Nosso programa de coleta de óleo usado de co-
zinha, denominado Atitude Consciente, foi reco-
nhecido internacionalmente em 2018. Ele foi um 
dos sete projetos brasileiros apresentados na 
Conferência Mundial das Cooperativas de Cré-
dito, promovido pelo Conselho Mundial das Co-
operativas de Crédito (World Council of Credit 
Unions - Woccu), em Singapura. 
 
A premiação é destinada às cooperativas que 
tenham desenvolvido iniciativas de relevân-
cia econômica e social nas regiões onde atuam. 
Implantado em 2014, o programa arrecada óleo 
usado de cozinha, que é transformado em sabão 
concentrado, distribuído gratuitamente para en-
tidades filantrópicas. 
 
Em 2017, a cooperativa arrecadou 29 mil litros de 
óleo vegetal em 100 pontos de coleta espalhados 
pela área de atuação. Em 2018, os números dis-
pararam. Chegamos a 142 pontos de coleta que 
somaram mais de 36 mil litros de óleo vegetal 
usado retirado do meio ambiente e revertido em 
produtos de limpeza.

100
pontos
de coleta

142
pontos
de coleta

29 mil
litros de óleo
arrecadados

2017 2018

36 mil
litros de óleo
arrecadados

Presença da cooperativa na Conferência da Woccu
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Nosso impacto positivo na sociedade é ampliado por meio do Programa A União Faz a Vida (PUFV) – principal ini-
ciativa de responsabilidade social do Sicredi - que promove os valores da cooperação e cidadania entre crianças 
e adolescentes nas comunidades onde estamos inseridos. 

Por meio do programa, disponibilizamos uma metodologia de ensino em que os alunos são protagonistas do 
processo de aprendizagem e contam com apoio de educadores, pais e comunidade. Essa metodologia visa a 
construção de valores como solidariedade, justiça, diálogo, respeito à diversidade e empreendedorismo. 

Na nossa cooperativa, o programa teve, em 2018, mais de 50 projetos desenvolvidos nas cidades de Curitiba, 
Ponta Grossa, Palmeira, Castro, Bocaiúva do Sul e Quatro Barras. Participam do PUFV 20 escolas, beneficiando 
diretamente mais de 1.400 alunos. 
 
Envolvimento da família

Um dos projetos realizados em 2018 foi com as crianças da educação infantil do CMEI Alderico Viante, de Palmeira 
(fotos). Em conversas com os alunos, as professoras Lucimara e Jani perceberam que muitos relatavam a falta de 
diálogo entre pais e filhos em casa, e a ausência de atividades integradoras nas famílias.

Com este diagnóstico, as crianças foram protagonistas de uma série de ações para aproximar as famílias. En-
tre elas, a criação da colcha de memórias, onde os pais precisavam contar lembranças e sonhos compartilha-
dos com os filhos. Também criaram o pote de gratidão, onde escrevem em conjunto com a família mensagens 
de agradecimento que percorrem as casas dos demais colegas.

Como ponto alto, na oficina da bolacha, a produção pelas mãos das próprias crianças de sequilhos, que foram 
compartilhados em chás da tarde com os pais para criar um ambiente de diálogo e carinho. Todo o projeto teve 
como objetivo o envolvimento da família, sendo alcançado com os pais percebendo a importância de estarem 
presentes na vida dos filhos.

Programa A União Faz a Vida 
promove formação de
cidadãos cooperativos

Lideranças femininas 
ganham destaque 
na cooperativa
Em 2018, completamos o primeiro 
ano de atuação do Comitê de Mulhe-
res Cooperativistas da Sicredi Cam-
pos Gerais. O grupo, formado por 
mais de 50 associadas dos 14 muni-
cípios da nossa área de atuação, tem 
como objetivo principal a promoção 
do cooperativismo nas comunidades. 

Em torno de 60% dos mais de 24 
mil colaboradores do Sicredi no 
Brasil são do sexo feminino, en-
quanto que o percentual de mu-
lheres associadas é de pouco mais 
de 30%. Diante destes números, 
a cooperativa decidiu fomentar 
entre as associadas a criação de 
um comitê buscando o desenvol-
vimento desse público dentro do 
movimento cooperativista.

Entre as ações desenvolvidas ao 
longo do ano, destaque para o se-
gundo encontro regional da lideran-
ça feminina, realizado em outubro 
no auditório da Sede Regional, com a 
presença de mais de 300 mulheres. 

No mês de agosto, um grupo de 
40 mulheres teve a oportunida-
de de conhecer o Centro Admi-
nistrativo do Sicredi, em Porto 
Alegre, e a cidade de Nova Pe-
trópolis, onde nasceu a primeira 
cooperativa de crédito da Améri-
ca Latina, em 1902 (atual Sicre-
di Pioneira RS). Uma verdadeira 
imersão em cooperativismo.

Já as associadas de Curitiba e Co-
lombo promoveram, em julho, uma 
rodada de negócios para mulheres 
empreendedoras, evento que ala-
vancou diversos negócios para as 
nossas agências nas duas cidades.

Viagem ao berço do cooperativismo, em Nova Petrópolis

Evento para lideranças femininas realizado em outubro
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O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa nacional organizada pelo Sistema OCB (Organização das Coo-
perativas Brasileiras) que expressa a força do cooperativismo em prol das transformações sociais.

Comemorada no primeiro sábado de julho, a data propõe ações de responsabilidade social realizadas 
pelas cooperativas atuantes no Brasil, alinhadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pro-
postos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Neste ano, mais de 2.000 pessoas foram beneficiadas pelas ações das nossas 25 agências, como traba-
lho de mais de 300 voluntários. Dentre os trabalhos desenvolvidos por nossas agências, alguns mere-
cem destaque, como:

• Palestras sobre educação financeira;;
• Pintura e consertos em entidades carentes;
• Arrecadação de alimentos e agasalhos;
• Voluntariado em casas de acolhimento de crianças e idosos;
• Plantio de árvores.

Dia de Cooperar
beneficia
comunidades

Iniciativa das agências de Colombo

Dia de Cooperar em Tibagi

Nos últimos anos, temos trabalhado forte com nossos colabo-
radores para que sejam verdadeiros agentes de transformação 
da sociedade. Uma das bandeiras que assumimos foi a da edu-
cação financeira. No nosso entendimento, este é um tema que 
precisa ser trabalhado em várias frentes, entre elas em casa, na 
escola e nas empresas. 

Acreditamos que o melhor jeito de aprender é praticando. É por 
isso que nossa cooperativa busca parceria com escolas dispostas 
a oportunizarem aos seus alunos palestras e oficinas sobre edu-
cação financeira, tanto para crianças, de nível escolar fundamen-
tal, quanto para jovens e adolescentes.

Assim como vários programas oferecidos pelo Sicredi, este pro-
jeto acontece em prol de jovens e adolescentes, mas beneficia a 
sociedade como um todo.

Educação financeira
é uma das nossas
bandeiras

Alunos de Palmeira na oficina de educação financeira

A Semana da Educação Finan-
ceira  é uma iniciativa do CONEF 
(Comitê Nacional de Educação 
Financeira) com o objetivo de 
promover a Estratégia Nacional 
de Educação Financeira. Organi-
zada pelo Banco Central do Bra-
sil entre os dias 14 e 20 de maio, 
a Semana contou com o apoio 
de organizações financeiras 
de todo o país, que realizaram 
ações educacionais gratuitas 
para divulgar o tema. 

Como parte da iniciativa, promo-
vemos cursos, jogos, oficinas e 
palestras sobre educação finan-
ceira para nossos associados, 
colaboradores e comunidades.

Semana
Enef
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Conheça
os ganhadores

Arthur Valenga Brandt
Castro | Rio Branco

Marlene da Luz S. Denck
Ipiranga

João Eugenio D. Agostin
Colombo | Centro

Albert Reinder Barkema
Castrolanda

Sidnei Felix da Silva
Castro | Rio Branco

Marly Rodrigues Teixeira
Tibagi

Luciano Travensoli Vaz
Ipiranga

Lindamir R. de Assunção
Carambeí

José Carlito Andrieski 
Ponta Grossa | Nova Rússia

Aroldo Ostrovsky
São Mateus do Sul

João Valdenir Anhaia da Silva
Piraí do Sul

Angela Maria Dalzotto
Ipiranga

Neander Oliveira de Almeida
Registro SP

Lenir de Meira
Castro | Rio Branco

Juliane Cristina S. Rosa Kuk
Castro | Centro

Antonio Carneiro Bueno
Castro | Centro

José Celso Alves Dias
Castro | Rio Branco

Mateus Eurich
Witmarsum - Palmeira

Cooperativa Witmarsum*
Duas vezes ganhadora

Osmar de Pelegrin
Ponta Grossa | Centro

Peter Luiz Van Engelenhoven 
Castro | Rio Branco

Henrique Daniel Goolkate
Carambeí

A promoção Poupança Premiada, promovida pelo Sicredi no Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro, foi uma estratégia adotada pela instituição 
financeira cooperativa para incentivar os associados a investirem na 
poupança, durante todo o ano. 

A cada R$ 100 aplicados era gerado automaticamente um número da sor-
te para concorrer aos sorteios pela Loteria Federal. No caso de poupança 
programada, o participante recebia números em dobro para participar.

No total, R$ 1,5 milhão foram distribuídos em sorteios semanais de R$ 
2 mil, em sorteios mensais de R$ 50 mil e no sorteio final de R$ 500 mil. 
O grande prêmio ficou com o associado da Sicredi Integração PR/SC, 
Aroldo José Mayer Orlowski, morador de São Mateus do Sul.

Durante a campanha, iniciada em abril, a instituição captou R$ 879 mi-
lhões em poupança, totalizando mais de R$ 3,9 bilhões em depósitos 
em 2018. Em 2019 a tradicional campanha que estimula o hábito de 
poupar retornará, no período de abril a dezembro.

Dos 308 prêmios distribuídos durante a promoção, 22 ficaram para as-
sociados da Sicredi Campos Gerais, num total de R$ 94 mil. Destaque 
para um sorteado de Registro - SP que ganhou o prêmio de R$ 50 mil.

Confira nas fotos os ganhadores da nossa cooperativa e o sortudo que 
levou o prêmio final de meio milhão. 

Promoção
Poupança Premiada
incentiva o hábito
de poupar
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Canais

• Câmbio

• Cartão de crédito e débito

• Certificação digital

• Conta corrente

• Antecipação de 

recebíveis de cartões

• Câmbio

• Cartões

• Certificação digital

• Cobrança

• Conta corrente

• Câmbio

• Cartão de crédito e débito

• Certificação digital

• Conta corrente

• Débito automático

• Débito direto autorizado

• Crédito (pessoal, veículos, 

• Crédito rural

• Crédito investimento BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Derivados

• Investimentos

• Pagamentos e recebimentos

• Seguros

• Consórcios

• Credenciamento

• Crédito

• Derivativos

• Domicílio bancário

• Investimentos

• Pagamento a fornecedores

• Pagamentos e recebimentos

• Seguros

• Cartão BNDES

• Custódia de cheques

• Folha de pagamento

imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e recebimentos

• Poupança

• Seguros

• Agente credenciado

• Aplicativo

• Caixa eletrônico

• Internet banking

• Serviços por telefone

• Rede Banco 24 horas

Por sermos uma cooperativa, nossa prioridade 
é atender às necessidades de nossos associa-
dos, os donos do negócio. Buscamos colaborar 
com sua prosperidade quando oferecemos so-
luções financeiras de forma responsável, ade-
quadas ao seu momento de vida e capazes de 
agregar renda e gerar valor para seus projetos 
pessoais, sua empresa ou agronegócio. 

Por isso, contamos com uma ampla gama de 
produtos e serviços com tarifas e taxas ade-
quadas ao perfil dos associados. Também nos 
focamos em seguir as melhores práticas de 
gestão, para cuidar dos recursos investidos e 
garantir a perenidade de nossa cooperativa.

Apoio ao
associado
Soluções responsáveis

Para você

Para sua empresa

Para o seu agronegócio

Produtos 
e serviços
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Capital Social (milhões de R$)

201620152014 2017 2018

97

80,5

65
51,7

41,3

201620152014 2017 2018

1.797,8

1.402,2

1.040,4

729,1
554,2

201620152014 2017 2018

491,3
477,9

312,5

197,6186,9

201620152014 2017 2018

49,06

40,74
34,96

26,50
20,99

201620152014 2017 2018

1.976,9
1.667,1

1.220,3

836,9
650,7

201620152014 2017 2018

277,8

208,8

140,2

102,599,1

201620152014 2017 2018

557,1

387,7

275,7
227,6197,9

201620152014 2017 2018

1.130,2
916,8

624,5
462,8423,4

Recursos Administrados (milhões de R$)

Crédito Rural (milhões de R$)

Crédito Total (milhões de R$)

Ativos Totais (milhões de R$)

Poupança (milhões de R$)

Crédito Geral (milhões de R$)

Resultado (milhões de R$)

201620152014 2017 2018

63.614

+15%

55.223
48.77644.28139.523

201620152014 2017 2018

244,7

189,9

146,6

109,6
81,5

Associados Patrimônio líquido (milhões de R$)

A participação das cooperativas de crédito no mercado financeiro nacio-
nal ainda é pequena: menos de 4% do dinheiro que circula no país. Isso 
demonstra, contudo, que temos um enorme potencial. Não à toa, em todo 
o país, o Sicredi tem alcançado um crescimento médio superior a 20% ao 
ano. 

Na nossa região, esta realidade é bem diferente, a nossa cooperativa tem 
tido um crescimento superior e já obtém uma participação mais expres-
siva no mercado.

Nesta e na próxima página, vamos demonstrar alguns números que resu-
mem a evolução da Sicredi Campos Gerais.

Valores liberados no ano
Custeio Agrícola/ Pecuário / MCR / Investimento

Considerando valores do BNDES

Principais
números da nossa 
cooperativa

+29%

+20%

+28%

+3%

+23%

+33%

+44%

+20%

+19%
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Objetivos
2019
• Comemorar os 30 anos da cooperativa com um show de prêmios na 

campanha promocional de aniversário;

• Ter a qualidade no atendimento, o relacionamento e a política de preços 
abaixo da média de mercado como principais diferenciais da cooperativa;

• Fortificar o trabalho dos coordenadores de núcleo junto as agências e 
aos associados;

• Participar ativamente das comunidades, através de apoios e patrocí-
nios, primando pela reciprocidade;

• Prosseguir na ampliação do número de associados e na fidelização dos 
atuais no uso de produtos e serviços do Sicredi;

• Fortalecer a marca Sicredi na capital e região metropolitana, com a 
inauguração de três novas agências em Curitiba e uma em Colombo, 
além de ampliar a agência Castrolanda;

• 
• Promover ações de consolidação do Comitê Feminino e implantação do 

Comitê Jovem na cooperativa;

• Consolidar os programas de responsabilidade social e ambiental da 
cooperativa, entre eles: A União Faz a Vida; Atitude Consciente (coleta de 
óleo usado de cozinha), Educação Financeira para crianças e jovens;

• Superar o resultado orçado, visando fortalecer o patrimônio líquido da 
cooperativa e manter a política de destinar, em conta corrente, 30% dos 
resultados que são direcionados aos associados.
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Sede Regional 
Avenida Ernesto Vilela, 1001, Nova 
Rússia (42) 3220-9750

Cajati (SP) 
Av. Fernando Costa, 781 – Centro 
(13) 3854-8190

Carambeí 
Avenida dos Pioneiros, 2183 – 
Centro (42) 3231-5210

Castro – Castrolanda 
Rua do Moinho, 144 - Colônia Cas-
trolanda  (42) 3234-1388

Castro – Rio Branco 
Rua Doutor Javert Madureira, 1625  
Vila Rio Branco (42) 3233-7715

Castro - Centro 
Praça Manoel Ribas, 19 – Centro 
(42) 3232-1994

Colombo - Centro 
Rua José Leal Fontoura, 282 – 
Centro (41) 3656- 1044

Colombo - São Gabriel 
Avenida São Gabriel, 2180 
Campo Pequeno (41) 3621-9509

Curitiba - Comendador Araújo 
Rua Comendador Araújo, 199 – 
Centro (41) 3233-8476

Curitiba - Marechal Deodoro 
Rua Marechal Deodoro, 869 – 
Centro (41) 3324-6401

Curitiba - Portão 
Rua João Bettega, 61 – Bairro Por-
tão (41) 3229-9863

Curitiba - Kennedy 
Av. Presidente Kennedy, 2760 – 
Bairro Água Verde
(41) 3229-8927

Curitiba Champagnat 
Rua Padre Anchieta, 1982,
Champagnat

Curitiba Batel 
Avenida do Batel, 1476, Batel

Curitiba Novo Mundo 
Avenida Brasília, 6008, Novo 
Mundo

Colombo Alto Maracanã 
Avenida Abel Scuissiato, 466,
Alto Maracanã

Curiúva 
Rua Antonio Cunha, 813  
Jardim São Francisco 
(43) 3545-2131

Ipiranga  
Rua XV de novembro, 462
– Centro  (42) 3242-1421

Ivaí 
Rua Rui Barbosa, 811 – Centro 
(42) 3247-1515

Palmeira 
Praça Mal. Floriano Peixoto, 135
– Centro (42) 3252-7640

Piraí do Sul 
Rua João Lupion Troia, 100
– Centro (42) 3237-2144

Ponta Grossa – Centro 
Rua Dr. Paula Xavier, 1501
– Centro
(42) 3225-8207

Ponta Grossa – Nova Rússia 
Avenida Ernesto Vilela, 1001 
Nova Rússia
(42) 3025-0300

Ponta Grossa – Oficinas 
Avenida Visconde de Mauá, 2001, 
Oficinas
(42) 3229-9091

Ponta Grossa – Uvaranas
Avenida General Carlos Cavalcanti, 
999 – Uvaranas
(42) 3223-8984

Registro (SP) 
Av. Wild José de Souza, 55 – Centro 
(13) 3821-5464

Tibagi 
Rua Machadinho, 111 – Centro
(42) 3275-3299

Ventania 
Avenida Anacleto Bueno de Ca-
margo, 1402 – Centro 
(42) 3274-1217

Ventania - Barro Preto 
Rua Vicente Machado, 240 
Novo Barro Preto 
(42) 3259-1373

Witmarsum (Palmeira) 
Colônia Witmarsum 
Rod. BR 277 KM 154 
(42) 3254-1308

Nossas
agências

Novas
agências
já definidas
para 2019
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Nossa
equipe

Cooperativa de Crédito, Poupança e 
Investimento Campos Gerais 
Sicredi Campos Gerais PR/SP 
Avenida Ernesto Vilela, 1001, Nova 
Rússia | CEP: 84070-000
Ponta Grossa - PR 
Telefone: (42) 3220-9750 
sicredi.com.br
facebook.com/sicredicamposgerais

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
2015-2019 
Presidente: 
Popke Ferdinand Van der Vinne
Vice-presidentes: 
Gilberto José Eleutério Zardo e 
Osmir Marcos Alberti 
Conselheiros: 
Fernando José Fuganti Casarin 
Jacy de Faria 
Johannes Artur Van Der Meer 
Jorge Koz 
Nelson José Janazeis 
Roberto Cunha Nascimento

CONSELHO FISCAL 2017-2019
Artur Sawatzky  
Maria Parecida Trindade de Souza 
Paulo Roberto Marchezini 
Marco Antonio do Prado 
Henrique Morelli  
Claudemir Roberto Sigolo

DIRETORIA
Diretor Executivo: 
Márcio Zwierewicz 
Diretora de Operações: 
Tilene Moerschbacher Farina 
Diretora de Negócios: 
Leila Rejeane Dobis Grik

GERENTES 
Gerente Regional de Desenvolvi-
mento das Regiões Metropolitana de 
Curitiba e Vale do Ribeira: 
Reinaldo Fernandes de Oliveira 
Gerente de Gestão de Pessoas: 
Janete Luiza Klier 
Gerente de Ciclo de Crédito: 
Everton Dobzynski 
Gerente de Desenvolvimento de 
Negócios em Crédito: 
Rafael Massao Furuzawa

Gerente de Desenvolvimento de Ne-
gócios em Captação (Curitiba):
Fernando Jose de Carvalho 

GERENTES DE AGÊNCIAS
Cajati (SP):
Guilherme Prestia Custódio
Carambeí: 
Sandra Regina Piveta Schnepper 
Castro – Centro: 
Luiz Caetano Magro 
Castro – Rio Branco: 
Mariliza Tulio Krenke
Castrolanda: 
Kellyn Cristiane Munsberg de Souza 
Colombo - Centro: 
Alex Simões de Oliveira 
Colombo - São Gabriel: 
Rubens Olavo dos Anjos
Curitiba - Comendador Araújo: 
Marcio Andre Prado Bueno 
Curitiba - Marechal Deodoro: 
Claudio Dunetz 
Curitiba - Portão: 
Rodrigo dos Santos Pereira
Curitiba – Kennedy:
Jonas Fernandes Vaz 
Curiúva: 
Sandro Gonçalves Pereira 
Ipiranga: 
Marcelo Michelli Carneiro 
Ivaí:  
Josiano Graniska 
Palmeira:  
Denise Cristina Hoinaski Schamne 
Piraí do Sul:  
Diony Edmundo Gonçalves 
Ponta Grossa – Centro:  
Fabiano Nardi 
Ponta Grossa – Nova Rússia: 
 Adilson Alves Cardoso 
Ponta Grossa – Oficinas:  
Jean Rodrigo Nunes Machado
Ponta Grossa – Uvaranas:  
Walmir Wilpert 
Registro (SP):  
Karoline Komiyama
Tibagi: 
Kelly Cristina Soares de Oliveira 
Ventania e Ventania Barro Preto: 
Carlos Diego da Silva Carneiro 
Witmarsum (Palmeira): 
Daniela Aparecida Passoni Dziadzio

ASSESSORES
Administrativo: 
Everton Pereira Ishida 
Bens não de uso:  
Luiz Carlos Nunes 
Captação: 
Gustavo Kulik Silva 
Ciclo de Crédito: 
Almir Levandowski 
Comunicação e Marketing: 
Bruno Daniel Todero 
Controles Internos: 
Daniele Aparecida Nunes Ribeiro 
Crédito:  
Thiago Luiz Gasparetto
Crédito Rural:
Denise Campos Camargo
Desenvolvimento do Cooperativismo: 
Juliana Denck
Inspetoria:  
André Luiz Puretz
Inspetoria:  
Raul Gouvea Schwind
Jurídico: 
Gustavo Silgre
Meios de Pagamento e Associados: 
Fernando Franco 
Meios de Pagamento e Consórcios: 
Alberto Luiz Araujo Campos 
Patrimonial: 
Luiz Felipe Block 
Planejamento:
Renato Junior Simoni Back
Processos e Qualidade:
Hanna Cláudia Gomes 
Recuperação de Crédito: 
Miles Vidal de Lima e Silva 
Seguros: 
Luciane Koloda 
Secretária: 
Liege Siqueira

Diagramação: 
Porto Bureau
Projeto gráfico:
Agência Morya e Porto Bureau
Impressão e acabamento:
Gráfica Midiograf
Conteúdo:
Comunicação e Marketing – Sicredi 
Campos Gerais PR/SP






