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O ano de 2018 está chegando ao fim. Nosso
balanço é positivo e de conquistas para os
associados. A começar pela expansão da
nossa rede de atendimento, com a recente
inauguração da agência Altiplano, a mudança
da agência do Fórum Cível para uma espaço
ainda mais amplo e a expansão da nossa Sede
administrativa, na Torre.
As mudanças e expansões foram necessárias
para que possamos melhor receber os
associados, principalmente a ampliação do
estacionamento da Sede, hoje com quase 100
vagas, com total segurança e facilitando o acesso
ao atendimento.
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Em breve, também estaremos inaugurando a
nossa agência Epitácio Pessoa, totalmente voltada
para a sustentabilidade, estrutura singular no país
feita com 22 contêineres, uma obra com baixo custo
e rapidez de execução. A partir do início de 2019, a
agência estará em funcionamento com muitas
novidades, sendo mais um grande orgulho para todos
os associados.
Estes são símbolos incontestáveis de que estamos no
caminho do desenvolvimento, de pleno trabalho e
compromisso com a melhoria da qualidade do
atendimento, com o oferecimento de novos produtos e
serviços e, claro, com a satisfação dos associados.
Hoje já passamos dos 15 mil associados e com isso a
nossa responsabilidade também aumenta. Todos são
donos do negócio e, portanto, participam ativamente dos
destinos da Cooperativa.
Novos desafios estão por vir, paradigmas, projetos e
realizações. Precisamos do apoio, da participação e da
colaboração do nosso quadro social, indistintamente.
Conclamamos a todos os associados para, de mãos dadas,
continuarmos trabalhando em prol da nossa tão querida
Sicredi. Que venha o futuro. Estamos prontos!

João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração

sicredi.com.br/joaopessoa

Sicredi João Pessoa
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A Sicredi João Pessoa consciente das questões ambientais e sociais, utiliza papéis com a certificação FSC (Forest Stewardship Council)
para impressão deste material. A Certificação FSC garante que uma matéria-prima florestal provenha de um manejo considerado social,
ambiental e economicamente adequado e outras fontes controladas.

NOVA AGÊNCIA

Inaugurada a agência
mais oriental das Américas
A Sicredi João Pessoa
inaugura a sua nona agência na
área de atuação da cooperativa.
Localizada no Pátio Altiplano
Shopping, a Agência Altiplano
oferece todos os produtos e
serviços da Cooperativa e conta
com uma novidade especial:
funciona de segunda à sexta,
das 8h30 às 17h, e também aos
sábados, das 9h às 13h, para os
associados de todas as
agências.
"Inovamos com o atendimento aos sábados, o que possibilita ao associado a disponibilidade de resolver a sua vida
financeira no fim de semana,
contando com o conforto,
segurança e serviços de um
shopping", comenta Felipe
Gurgel, diretor de negócios da
Cooperativa.
A agência possui 120m2,
contando com 5 salas para
atendimento personalizado, 2
guichês de caixas, além de 3
terminais eletrônicos de autoatendimento. Associado Sicredi
tem estacionamento gratuito
pelo período de uma hora.
"Com a facilidade do
estacionamento gratuito e o
funcionamento aos sábados,
acreditamos que esta será mais
uma agência de pleno sucesso",
finaliza Felipe.

A nova Agência fica localizada no Pátio Altiplano Shopping
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda à sexta, 8h30 às 17h
Sábado, 9h às 13h
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ATENDIMENTO

Expansão traz melhorias na
qualidade do atendimento
A Sicredi João Pessoa
avançou mais um capítulo na
história recente de expansão da
cooperativa, ampliando a sede
administrativa no bairro da
Torre, com novas vagas para
estacionamento e um espaço
exclusivo para atendimento aos
associados.
O novo ambiente possui
430m2 e conta com salas de
atendimento pessoa física e
jurídica, além de uma bateria de
caixas voltados especificamente à prestação de serviços
aos associados. Isso significa dizer que esta nova área é exclusiva, diferente do espaço anterior no hall de entrada quando
havia caixas para associados e
não associados (prestadores de
serviços, portadores, etc).
"A expansão da sede era

um anseio importante e uma
necessidade estratégica para a
melhoria do atendimento ao
nosso quadro social. O novo
espaço traz mais conforto,
agilidade aos serviços e,
principalmente, demonstra os
nossos diferenciais, já que a
ambientação foi feita nos
moldes do modelo ambiental
sistêmico do Sicredi", comenta
João Alfredo Cunha Lima, diretor
de operações.
Além do espaço de atendimento, a expansão da Sede
possibilitou a adição de novas
vagas de estacionamento, agora
totalizando 98 vagas. "Foi
fundamental o ganho de espaço
para o estacionamento já que
em dias de pico precisávamos
atender à demanda dos
associados. Com o estaciona-

mento maior, temos a certeza de
que ampliaremos a satisfação
dos associados para com os
serviços oferecidos na Sede e,
consequentemente, de maneira
geral para com a Cooperativa",
reforça João Alfredo Cunha
Lima.
Inauguração - A
cerimônia de inauguração do
novo espaço foi realizada no dia
20 de novembro e contou com a
presença de conselheiros,
dirigentes e associados. "A
cooperativa está de parabéns
com mais este novo espaço.
Aqui, verdadeiramente, nos
sentimos bem acolhidos, o que
nos dá a convicção que somos
donos do negócio. A Sicredi é a
nossa casa financeira", disse
Sandra Rodrigues, integrante do
Conselho Fiscal.

12
novas salas
de atendimento

4

salas para
orientação sobre
produtos

4

4

guichês de
caixas exclusivos
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WOOP SICREDI

Conheça a conta 100% digital
O Woop Sicredi é a mais
nova solução financeira digital.
Através dele é possível ter uma
conta 100% digital e ainda ter
acesso à benefícios exclusivos.
Tudo isso, aliado ao jeito cooperativo: quem abre uma conta no
Woop Sicredi se torna associado
e dono da cooperativa.
O Wo o p S i c re d i f o i
desenvolvido para oferecer uma
solução financeira cooperativa
no ambiente digital para um
público conectado e jovem de
espírito, que procura resolver
suas necessidades financeiras
virtualmente, ao mesmo tempo
em que colabora para o desenvolvimento da comunidade.
O nome Woop vem de
uma interjeição formada por
meio da combinação de “wow” que siginifica "Uau! Opa!", usada
para demonstrar surpresa e

alegria, é também empregada
como substantivo para designar
qualquer pessoa ou coisa que
faça sucesso ou cause boa
impressão - e “coop”, criando
uma expressão moderna que
pretende ser o som do cooperativismo nos ambientes digitais.
A novidade reúne funcionalidades como pagamento de
faturas, transferências, acesso
a produtos como crédito e
poupança, além do programa de
fidelidade (Mooedas) e organizador financeiro para ajudar na
ge s t ã o d o d i n h e i ro . P a r a
começar, é preciso apenas de
documento de identidade, comprovante de renda e residência.
Por meio da solução, o
usuário do Woop Sicredi (ou
W o o p e r) p o d e r á a c e s s a r
informações sobre o desempenho da cooperativa em

quesitos como poupança,
crédito, número de associados,
capital social e resultados que
estarão disponíveis online. No
aplicativo, o Wooper também
pode saber mais sobre os
conceitos do cooperativismo de
crédito, assim como da
governança da cooperativa,
acessando informações sobre
como ela funciona, além de
outras informações.
Inicialmente, no Woop
Sicredi é possível associar-se e
criar uma conta 100% digital,
sem papel; ter acesso à conta
corrente com pagamentos de
contas de consumo e transferências; poupança; limites e
créditos; cartão 100%
digital; autenticação ;
programa de fidelidade e organizador
financeiro.
Baseado no

Um dos diferencias do Woop
Sicredi é aliar inovação digital
e cooperativismo, conectando
pessoas e propósitos.
O associado integra uma
cooperativa de crédito do
Sicredi, de acordo com a
região onde mora, e pode
participar - com direito a
voto -, de assembleias nas
quais acontecem as decisões
estratégicas, e da distribuição
dos resultados. Assim como
os atuais associados do
Sicredi, o usuário do Woop
Sicredi tem, ao mesmo tempo,
o papel de associado e de
dono do negócio.
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Sem papel, sem filas e sem burocracia
Baseado no desenvolvimento
por meio de metodologia ágil, o Woop
Sicredi vai gradualmente integrar
novas funcionalidades. Para associarse ao Woop Sicredi, assim como
acontece na associação presencial às
cooperativas que formam o Sicredi, é
necessário integralizar um valor no
capital social da cooperativa. No caso
do Woop, é de apenas R$ 20,00, uma
vez só.
Outra facilidade do Woop
Sicredi é o seu programa de fidelidade,
com o qual o Wooper acumula valores
(Mooedas) a partir do uso do cartão
de crédito e pode usar esses valores

diretamente em pagamentos como,
por exemplo, o da cesta de relacionamento e outros relacionados à conta
corrente. O aplicativo também
d i s p o n i b i l i z a u m o rga n i z a d o r,
ferramenta que auxilia na organização e gestão da vida financeira.
O Woop Sicredi foi idealizado
no conceito de autosserviço e conta
com diversos canais de atendimento
digital como chat, videochamada, email, redes sociais, FAQ, entre outros.
Para baixar é só acessar as lojas de
aplicativos dos sistemas Android e
iOS ou acessar o endereço
www.woopsicredi.com.
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EDUCAÇÃO

Alto nível de palestras
garantem mais um ano
de sucesso do SIMcrédito
A décima sexta edição do e um discurso antenado com o entrega de uma comenda
SIMcrédito - Simpósio de futuro. Giardelli trouxe seu especial e da medalha "Padre
Cooperativismo de Crédito da pequeno robô e demonstrou ao Theodor Amstad", alto grau de
Sicredi João Pessoa está sendo público como a tecnologia está reconhecimento da Cooperativa
considerada uma das melhores impactando as pessoas no que traz o nome do mentor do
pelos associados por conta do cotidiano.
cooperativismo de crédito no
brilhantismo e alto nível das
A jornalista Eliane Brasil, responsável pela
palestras este ano. A começar Cantanhede encerrou o evento fundação do Sistema Sicredi no
pelo palestrante de abertura, o com chave de ouro, apresen- ano de 1902. Este é o segundo
historiador Leandro Karnal, tando o panorama e cenário da ano em que a medalha é
referendado como o melhor política brasileira após a recente entregue, como forma de
palestrante da atualidade no eleição.
reconhecimento àquelas
Brasil. Karnal apresentou o tema
O evento foi realizado personalidades destaques em
"a vida que vale a pena ser dias 9 e 10 de novembro, no prol do desenvolvimento do
vivida" e foi bastante aplaudido Centro de Convenções de João cooperativismo de crédito na
pelos mais de 2 mil presentes na Pessoa e contou com o apoio da região Norte/Nordeste. Ano
cerimônia de abertura do Icatu Seguros e do Sistema passado, foi entregue ao
evento.
OCB/Sescoop na Paraíba.
primeiro presidente da Sicredi
"Temos todo o cuidado e
Homenagem - Durante o João Pessoa, Wilson Morais.
c a r i n h o n a e s c o l h a d a s evento, a Cooperativa prestou
Sorteio - Ao final do
palestras. Buscamos nomes de uma homenagem especial a evento, foi sorteado um iPhone
destaque, observamos os Romildo Coelho Montenegro, entre os associados presentes.
currículos e a importância dos ex-presidente do Conselho de A associada Nadege Luci
temas para os participantes. Administração da Sicredi João Oliveira de Sá foi a grande
É d e s s a m a n e i r a q u e Pessoa. Na ocasião, foi feita a contemplada.
co n d u z i m o s e s s e
evento que já soma
Confira a lista completa de palestrantes que já passaram pelo evento
48 grandes nomes,
Dalmir Sant´Anna
Luis Nassif
Alexandre Schwartsman
personalidades de
Luiz Tejon
Denise
Campos
Tolêdo
Alfredo
Rocha
destaque no Brasil e
Maestro João Carlos Martins
Antonio Kandir
Domingo Braile
no mundo", comenta
Eliane Cantanhede
Mailson da Nóbrega
Arnaldo Jabor
João Bezerra Júnior,
Gerson Camarotti
Mara Luquet
Bianko
Carlos Alberto Júlio
Gil Giardelli
Marcos Cobra
presidente do ConMyrian Lund
Glória Maria
Carlos Decotelli
selho de AdminisProf. Gretz
Carlos Hilsdorf
Gonzaga Ferreira
tração.
Carlos Sardenberg
Prof. Menegatti
Gustavo Cerbasi
O segundo dia
César Souza
Gustavo Krause
Roberto Crema
de palestras teve
Rodrigo Cardoso
Christiane Pelajo
Gustavo Loyola
João de Melo
Ciro Gomes
Salete Lemos
início com a apreSérgio Prates
Cláudio Tavares
Jussier Ramalho
sentação de Gil
Cláudio Tomanini
Leandro Karnal
Sérgio Rabello
Giardelli que, literalLeila Navarro
Clóvis Barros
Sidney Rezende
mente, deu um show
Louis Burlamaqui
Cristiana Lôbo
Waldez Ludwig
com telas de impacto
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Concurso de Redação premia
alunos de escolas da rede pública
O 5º Concurso de
Redação da Sicredi João Pessoa
premiou alunos da rede pública
de ensino com notebooks, tablet
e a possibilidade de um estágio
remunerado na Cooperativa na
condição de menor-aprendiz.
A ação fez parte do
Programa de Responsabilidade
Social e objetivou estimular
entre os estudantes do último
período do ensino médio (3ª
a n o) , a re f l e x ã o s o b re o
cooperativismo e o ato de
co o p e r a r co m o fo r m a d e
oportunidade de crescimento
humano no âmbito profissional
e social.
Com o tema “a
cooperação como fator de
desenvolvimento do homem na
sociedade”, foi válido para
e s t u d a n t e s re g u l a r m e n t e
matriculados nas escolas
públicas da área de ação da
Sicredi João Pessoa,
compreendendo o total de 55
munícipios. Paulo Valério
Nóbrega, diretor executivo da
Sicredi João Pessoa, afirma que
“o Concurso de Redação além de
aproximar a Cooperativa da
comunidade, também estimula
a pesquisa dos estudantes
sobre o tema proposto para que
assim possam conhecer mais
acerca do cooperativismo”.
PREMIAÇÃO - Luciano
G a l d i n o J ú n i o r, p r i m e i r o
colocado, recebeu um notebook
e a possibilidade de ingresso no
quadro de colaboradores da
Sicredi João Pessoa. Maria
E d u a rd a G o m e s , s e g u n d a
colocada, recebeu um notebook,
e Alysson Danyel Terto, terceiro
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colocado, um tablet. A escola
João Goulart, em João Pessoa,
onde o aluno em primeiro lugar
estuda, também foi premiada
com três computadores
completos do tipo desktop para
uso em laboratórios de
informática.

A entrega da premiação
foi feita durante a cerimônia de
abertura do 16º SIMcrédito Simpósio de Cooperativismo de
Crédito, realizada em novembro
no Teatro Pedra do Reino, no
Centro de Convenções de João
Pessoa.

INTERCOOPERAÇÃO

/

/

Evento reúne lideranças Sicredi da Paraíba
Conselheiros e dirigentes das cooperativas Sicredi
estiveram reunidos na cidade de
Campina Grande, durante o
1º Fórum de Lideranças Sicredi
da Paraíba.
O evento inédito contou
com o apoio da Icatu Seguros e
do Sistema OCB/Sescoop-PB e
reuniu as cooperativas Central
Sicredi N/NE, Sicredi Alto Sertão
Paraibano, Sicredi Centro
Paraibana, Sicredi Creduni e Sicredi João Pessoa, demonstração clara da força do cooperativismo de crédito paraibano.
João Tavares, diretorpresidente do Banco Cooperativo Sicredi, esteve presente no
Fórum, apresentando os
n ú m e ro s d e d e s t a q u e d o
Sistema Sicredi no Brasil. "O
cooperativismo de crédito
representa 4% dos ativos
financeiros no país, o que
demonstra que temos um
potencial enorme para
trabalhar. A Paraíba em especial
já é muito forte, mas podemos
estimular ainda mais a nossa
participação no mercado",
comenta o presidente.
Segundo o presidente da
Central Sicredi Norte/Nordeste,

Wilson Morais, "o
evento foi de grande
importância, pois
proporcionou a troca
de conhecimentos e
informações muito
valorosas que são
essenciais para o
crescimento compartilhado das cooperativas Sicredi. A nossa
Central estimula
ações dessa natureza, pois
entendemos que a união de
forças é uma prerrogativa
importante para o nosso
desenvolvimento".
Também palestraram no

evento, os executivos do Sicredi:
Cidmar Stoffel, diretor de produtos e negócios; Alceu Albuquerque, gerente de finanças; e
Volmar Machado, diretor de
tecnologia da informação.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em pauta: o futuro
da Cooperativa
A Sicredi João Pessoa
promoveu mais um encontro do
Planejamento Estratégico para
traçar os caminhos futuros da
Cooperativa. Além de observar o
cumprimento das metas na reta
final de 2018, conselheiros,
dirigentes, colaboradores e
representações de associados
debateram ainda sobre o desenvolvimento da cooperativa,
elencando uma série de ações
que serão discutidas em
assembleia com os associados.
"O Planejamento
Estratégico é uma importante
ferramenta que utilizamos no
ambiente da Cooperativa para
que, de forma conjunta,
possamos analisar sobre ‘como
estamos’ e ‘aonde queremos
chegar’. Tudo isso com um
diálogo franco, aberto a novas
ideias e bastante participativo",
comenta João Bezerra Júnior,
presidente do Conselho de
Administração da Sicredi João
Pessoa.

O evento aconteceu em
dois dias, no final de outubro,
sob a coordenação de Robinson
Kokeny, Gerente de Desenvolvimento da Sicredi Central N/NE.
"Planejar as ações futuras, de
maneira compartilhada com os
gestores da Cooperativa, nos
permite ter uma visão mais
ampla do que acontece no
Sicredi, no cooperativismo de
crédito e no mercado financeiro.
Assim, é possível imaginar os
cenários para o nosso desenvolvimento", enfatiza Robinson. Da
Central Sicredi N/NE, também
participou Wellington Silva,
superintendente.
Os principais pontos
debatidos durante esse encontro do planejamento serão
apresentados em Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária para a deliberação dos
associados. A A.G.E. está
marcada para 3 de dezembro de
2018, a partir das 19h, no
Tribunal de Contas da Paraíba.

Em destaque, será apresentada
a possibilidade de mudança da
razão social da Cooperativa,
bem como adequação do
Estatuto Social para implementação do Woop (conta
digital Sicredi).
"As grandes ações
macro e estratégicas são
sugeridas, pensadas e
analisadas nos workshops e
nos encontros do Planejamento Estratégico, sendo,
no entanto, a decisão efetiva
de competência soberana
dos associados em
assembleia", enfatiza João
Bezerra Júnior.
O presidente
destaca ainda que "este
modelo tem sido um
fator determinante para
o sucesso e que é por
meio da assembleia que
o associado participa
verdadeiramente dos
d e s t i n o s d a
Cooperativa".

Juntos somos mais fortes
Durante o encontro do Planejamento Estratégico foram feitas
sessões para proposição de ideias em
quatro campos de destaque:
associados (ações de valorização,
educação e formação continuada);
comunidade (ações de responsabilidade social e aproximação com a
sociedade); empresa (produtos e
serviços oferecidos aos associados);
e colaboradores (capacitação e
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qualificação do atendimento). O objetivo foi o de reunir o máximo de ideias
p a r a q u e a C o o p e r a t i va p o s s a
organizar, estudar e planejar a viabilidade de implementação. O resultado foi
uma série sugestões importantes,
muitas inovadoras, que logo passarão a
compor o Plano de Ação 2019 que a
Cooperativa irá apresentar em Assembleia Geral Ordinária aos
associados no início do próximo ano.

A importância do Planejamento Estratégico...
"Planejar é fundamental em nossa
vida. Pensar estrategicamente é
focar no que é importante, naquilo
que é essencial. É assim que
poderemos minimizar os riscos.
A nossa Cooperativa está no
caminho certo."

"Quem planeja consegue ver
além, consegue atingir resultados
com qualidade e eficiência.
Planejar é diminuir os riscos
e potencializar as certezas,
assegurando o crescimento
de forma sustentável."

JOSÉ MORAIS

LÚCIA DE FÁTIMA GADELHA

"Ferramenta importantíssima para
o êxito, segurança, competência e
longevidade da nossa Cooperativa,
momento em que observamos o
passado, analisamos o presente e
vislumbramos um futuro ainda
mais promissor."

"Importante ferramenta para
a reflexão e definição das metas
a serem atingidas com vistas
ao crescimento dos negócios,
manutenção das conquistas e
fortalecimento da relação
com o associado."

ANA KARLA MEDEIROS DELGADO

JOÃO MEDEIROS FILHO

"Imprescindível para qualquer empresa
do porte e da pujança da Sicredi João Pessoa
analisar cenários, prospectar novos
negócios e tomar decisões mais
sustentáveis para a consolidação
do cooperativismo de crédito
no Nordeste."

"O Planejamento Estratégico
estabelece prioridades, fortalece
as decisões e faz com que possamos
trabalhar em uma mesma direção,
com objetivos comuns, foco no
futuro e no crescimento seguro
da nossa Cooperativa."

MÁRIO TOSCANO DE BRITO FILHO

SANDRA RODRIGUES TAVARES

"Em um mercado competitivo no
qual mudanças e inovações são
constantes, a elaboração do
Planejamento Estratégico se faz
essencial para que a Cooperativa
possa aprimorar seus produtos
e serviços."

"Vejo um ambiente muito promissor
para o crescimento do Sicredi e
certamente o Planejamento Estratégico
com o envolvimento de todos,
tem sido uma ferramenta
importante neste processo."

ADELINA SOUTO

ANDRÉ PACELLI
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COOPERATIVISMO

João Pessoa é destaque em publicação
A Sicredi João Pessoa foi
destaque em publicação de
grande importância no meio
cooperativista. O trabalho foi
elaborado pela Confederação
Alemã de Cooperativas (DGRV)
que selecionou seis trabalhos
de referência no Brasil.
Os casos de sucesso
foram apresentadas pela DGRV
como forma de divulgar boas
práticas do cooperativismo de
crédito no Brasil, em comemoração aos 200 anos do nascimento de Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, considerado pai do
cooperativismo de crédito na
Alemanha.
"Estamos muito felizes
com o reconhecimento do
trabalho da Sicredi João Pessoa
ao longo do tempo, ainda mais
em uma publicação da DGRV que

é uma das principais instituições
ligadas ao cooperativismo no
mundo", destaca Paulo Valério,
diretor executivo da Sicredi João
Pessoa.
Além do conteúdo editorial, os casos foram apresentados e debatidos por vídeo
conferência em três módulos
em parceria com a Universidade
Banco Central do Brasil (UniBC).
"Nós ficamos muito orgulhosos
em compartilhar a nossa
história elencando os fatores
essenciais ao desenvolvimento
da nossa Sicredi João Pessoa.
Nesse momento de debate com
pessoas ligadas ao cooperativismo no Brasil e também em
especial ao Banco Central,
fizemos questão de divulgar as
nossas práticas no sentido de
contribuir para o conhecimento

sobre as ações estratégicas que
d e s e m p e n h a m o s ", re fo rç a
Paulo Valério.
A seleção dos casos
levou em consideração
aspectos como a configuração
regional, a evolução histórica, a
atuação destacada, a
experiência singular e o valor
contributivo dos fatos. O
objetivo da DGRV foi o de
propagar iniciativas inovadoras,
no sentido de replicar boas
práticas e resultados positivos a
fim de promover conhecimento,
fortalecer e desenvolver ainda
mais o Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo.
A publicação pode ser
acessada na íntegra no site da
Sicredi João Pessoa, em
sicredi.com.br/joaopessoa,
sessão "notícias".

Colaboradores participam de treinamento
lúdico sobre o "jeito Sicredi de ser"
Todos os colaboradores das
Sicredi João Pessoa estão
passando por um treinamento
sobre cooperativismo e sobre o
modelo de atendimento do
Sicredi, sempre buscando a
excelência na prestação dos
serviços aos associados. Por
meio de um jogo, os colaboradores estão vivenciando o
trabalho em equipe e ampliando
o conhecimento sobre o Sicredi.
O objetivo é integrar os grupos
de diferentes setores e
agências, padronizando as
informações e ressaltando
ainda mais a importância de
tratar bem os associados.
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Ativos do Sicredi crescem 20,6% no
1º semestre e totalizam R$ 87,8 bilhões
O Sistema Sicredi,
instituição financeira
cooperativa com mais de 3,8
milhões de associados e
atuação em 22 estados
brasileiros e no Distrito Federal
anuncia os resultados
financeiros do primeiro
semestre de 2018. De acordo
com as Demonstrações
Financeiras Combinadas, o
resultado líquido cresceu 11% e o
patrimônio líquido do Sicredi
registrou aumento de 17,1%,
quando comparado ao mesmo
p e r í o d o d o a n o a n t e r i o r,
totalizando, respectivamente,
R$ 1,36 bilhão e R$ 13,8 bilhões.
Já os ativos atingiram R$ 87,8
bilhões, crescimento de 20,6%
no comparativo com o primeiro
semestre de 2017.
Na captação, o Sicredi
obteve um crescimento de
20,8% em depósitos totais na
comparação com o mesmo

período do ano passado,
alcançando R$ 57,2 bilhões. No
mesmo período, a poupança –
um dos focos da instituição
financeira cooperativa, tendo
em vista que incrementa e
auxilia a fomentar o crédito rural
– teve um aumento de 49,9%,
atingindo R$ 11,6 bilhões. Já a
carteira de crédito totalizou R$
45,7 bilhões, um incremento de
23,5% em relação ao mesmo
período de 2017. A carteira de
crédito rural fechou em R$ 17,5
bilhões no primeiro semestre de
2018, com crescimento de 14%
em comparação ao mesmo
período de 2017.
Mesmo com a ampliação
da carteira de crédito, o índice de
inadimplência do Sicredi
manteve-se decrescente, com
1,51% (no primeiro semestre de
2017 era 2,04%). Vale ressaltar
que, por conhecer melhor o
associado e manter com ele

Centro Administrativo Sicredi, em Porto Alegre, RS

uma relação na qual o associado
é o dono do negócio, as
cooperativas de crédito
apresentam um menor índice de
inadimplência, o que permite
oferecer taxas melhores e
condições para empréstimos,
contribuindo decisivamente
para o desenvolvimento
regional.

Saques sem cartão

Entre as melhores

Agora é possível sacar sem o
cartão nos caixas eletrônicos
instaladas nas agências da
Sicredi João Pessoa,
utilizando apenas o número
da conta e um código gerado
pelo aplicativo do Sicredi. Os
saques sem cartão podem
ser feitos e o valor máximo é
de R$ 300. O aplicativo do
Sicredi está disponível para
smartphones e tablets nos
sistemas IOS e Android, e
possui esta e muitas outras
funcionalidades que ajudam
no dia a dia de movimentação
financeira na Cooperativa..

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 3,9
milhões de associados e atuação em 22 estados e Distrito
Federal, figura pelo oitavo ano consecutivo na lista das “150
Melhores Empresas para Trabalhar” (MEPT) no Brasil. Com
pontuações recordes neste ano, a instituição financeira
cooperativa é vencedora na categoria "Cooperativas
Financeiras". 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 rigorosa pesquisa
sobre clima
organizacional
do País.
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Que tal financiar
seu carro novo ou
fazer aquele consignado
com taxa de black friday?
Aproveite as taxas promocionais para empréstimos
consignados e aquisição de carro zero válidas até 31/01/19.
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