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Estamos muito contentes com a evolução
que a nossa Cooperativa tem empreendido ao
longo deste ano. São muitos e novos desafios
mas estamos trabalhando com afinco para
alcançar os nossos propósitos.
Projetamos ainda para 2019 a inauguração de
mais quatro agências: Intermares (Cabedelo),
Mamanguape, Santa Rita e Solânea. Todos os
esforços estão sendo envidados para o
cumprimento deste meta, proposta em
Assembleia Geral Ordinária no início de março.

Conselheiros suplentes
Caio Paiva Rocha
Lúcia de Fátima de Paiva Gadelha
Pedro Ferreira de Souza Filho

Diretoria Executiva 2017/2020
Paulo Valério Nóbrega F. de Melo

Importante passo também estamos dando na
tecnologia, já testando a abertura de conta
poupança de maneira 100% digital, ou seja, sem a
utilização de papel. Além do fator social de
preservação ambiental, o novo processo nos
permite agilidade e rapidez no atendimento.

Diretor Executivo

João Alfredo Falcão Cunha Lima
Diretor de Operações

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

Conselho Fiscal 2019/2020
Efetivos:

Ainda esse ano, deveremos estar em fase de teste
com a abertura de conta pessoa física em nossas
agências com a utilização apenas de um tablet. Os
documentos já serão digitalizados, o associado
assina tudo na hora e já abre a sua conta em poucos
minutos.

Adelina Stela Vasconcelos Batista Souto
José Gomes Batista
Marcel Martins Marques
Suplentes:

Antônio Campanile Neto
José Calixto da Silva Filho
Ricardo Medeiros Barreto
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Efetivos:

Daniel Alves Montenegro
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José Irenaldo Jordão Quintans
José Morais Filho
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As ações para o nosso crescimento não são apenas de
expansão de agências e da adoção de novas
tecnologias. Ressaltamos o investimento em
capacitação dos associados, valor importante para a
nossa Cooperativa.
É nesse sentido que iniciamos mais uma turma do MBA
em Gestão de Cooperativas de Crédito, agora em sua
sexta edição. Valorizar as pessoas, treinar, movitar e
integrar associados, conselheiros e colaboradores, é uma
missão frente a um futuro promissor.
Essas ações denotam que estamos no caminho certo do
desenvolvimento, fazendo valer o nosso nome Sicredi
Evolução. Vamos juntos. Avante Sicredi.

Diagramação:
Kélcio Martins
Colaboradores:
Lourival Lopes
Thales Cavalcanti

João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração

sicredi.com.br/evolucao
@sicredievolucao

Sicredi Evolução

A Sicredi Evolução 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.

CRESCIMENTO

Sicredi atinge marca de
4 milhões de associados
O Sicredi começou o primeiro semestre do ano com
uma excelente notícia: o Sistema ultrapassou os 4 milhões de
associados. Os associados
estão distribuídos em 22
estados brasileiros e no Distrito
Federal. Esta marca representa
um crescimento na ordem de
37% da base de associados nos
últimos cinco anos.
A Sicredi Evolução
também tem um novo marco, já

soma 16.733 associados, sendo
14.264 pessoas físicas e 2.469
pessoas jurídicas.
Um dos diferenciais do
Sicredi é o modelo de gestão que
valoriza a participação igualitária e colaborativa dos associados, ou seja, são estes que
votam e decidem os rumos das
115 cooperativas de crédito
filiadas ao Sicredi.
As raízes do Sicredi
estão no surgimento do

cooperativismo de crédito no
Brasil, em 1902, à época uma
forma de organização coletiva
de pequenos agricultores no sul
do país. Pioneiro neste
segmento no País e referência
nacional e internacional pela
organização em Sistema, com
padrão operacional e utilização
de marca única, o Sicredi atua
em 1.263 cidades, sendo que em
200 delas é a única instituição
financeira presente.

TECNOLOGIA

Conta poupança em 5 minutos
Com a evolução da
transformação digital da
Cooperativa e buscando levar
uma experiência ainda melhor
aos associados, a Sicredi
Evolução está participando de
um projeto piloto para abertura
de conta poupança que permite
uma visão 360º do relacionamento com os associados. No
futuro, as demais funcionalidades de produtos e serviços
também estarão nessa mesma
ferramenta.
Hoje, em todo o Brasil,
são abertas, em média, 10 mil
contas poupança para novos
poupadores por mês. Agora,
com essa ferramenta de teste
na Sede da Sicredi Evolução, já é
possível abrir uma conta
poupança sem burocracia, em
um processo que leva apenas
cinco minutos.
A abertura é bastante
simples: o colaborador cadastra

o novo poupador, faz a coleta
dos documentos digitalizados
na hora, incluindo um
documento com foto do usuário,
e por fim, coleta a assinatura de
forma digital em um dispositivo
de tela touch (tablet).
Inovação - A conta
poupança é a primeira
funcionalidade da ferramenta
que está sendo testada.
Também entrará em teste um
novo aplicativo que possibilitará
aos poupadores fazerem todo o
processo pela tela do seu
próprio celular. Esse progresso
trará um dinamismo para o dia a
dia dos colaboradores e irá
melhorar a experiência dos
associados, tornando tudo
ainda mais fácil e rápido.
A escolha de começar
os testes com o produto
poupança permite o menor
impacto nas atividades da
agência, ao mesmo tempo em

que possibilita que os
colaboradores se adaptem com
a nova ferramenta.
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PROMOCIONAL

Sicredi Evolução patrocina
equipe do Botafogo da Paraíba
A Sicredi Evolução inova
no quesito patrocínio e passa a
apoiar a equipe do Botafogo da
Paraíba.
Em iniciativa inédita para
a Cooperativa, o patrocínio visa
divulgar a marca Sicredi junto
aos torcedores do Botafogo,
principal representante do
futebol na capital paraibana.
Parceria - O contrato em
vigor tem duração de um ano e
inclui como contrapartida a
exposição da marca Sicredi no
estádio Almeidão durante os
jogos do campeonato paraibano
e outras realizações, bem como
em todo o material de
divulgação nas redes sociais e
também na camiseta oficial do
time.
"A nossa parceria com o
Botafogo tem dado importantes
resultados, principalmente pela
excelente campanha que o time
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vem fazendo: campeão
paraibano 2019 e vice-campeão
na Copa do Nordeste", comenta
Paulo Valério Nóbrega, diretor
executivo da Sicredi Evolução.
Muitos torcedores já
estão se associando à Cooperativa, estreitando os laços. Isso
só está sendo possível com a
apresentação do Sicredi junto
aos apaixonados pelo "Belo",
como é carinhosamente
chamado o time de futebol.
"Entendemos que prestigiar o esporte local é
importante, isso também faz
parte do DNA cooperativo,
valorizando o lado social da
nossa comunidade. Escolhemos
o Botafogo pela expressividade
da equipe, representando
verdadeiramente o futebol e o
time da nossa cidade",
complementa Paulo Valério.
Taça - Logo após a

vitória do Botafogo no
campeonato paraibano, os
dirigentes da equipe estiveram
na Sicredi Evolução
apresentando a taça de
campeão. "Esse foi um
momento especial, aproximando o Botafogo ainda mais
da nossa Cooperativa, dignificando o nosso apoio, pois
sentimos que a parceria está
sendo vitoriosa para os dois
lados", finaliza Paulo Valério.

5

6ª SEMANA ENEF

Cooperativa promove ações
de Educação financeira
A Sicredi Evolução
participou ativamente da 6ª
Semana Nacional de Educação
Financeira, promovida de 20 a
26 de maio. Foram ações
direcionadas aos associados,
colaboradores e comunidade.
Também conhecida
como Semana ENEF, realizada
anualmente pelo Comitê
Nacional de Educação Financeira (CONEF) para estimular o
debate sobre o tema na
sociedade, o evento aconteceu
em todo o brasil de forma
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simultânea.
"Realizamos diversas
ações importantes e a
expectativa é a de ampliação
das atividades para o próximo
ano, sempre trazendo
novidades aos nossos
associados", comentou João
Alfredo Cunha Lima, diretor de
operações da Sicredi Evolução.
Além dos eventos
presenciais, o Sicredi
disponibilizou um site em
www.sicredi.com.br/educacao

financeira com dicas sobre
poupança, cálculo de receitas e
despesas, passos para uma
gestão financeira eficaz,
organização de orçamento, etc.
A página inclui conteúdos
voltados aos jovens, como
histórias interativas que
contam a origem do dinheiro,
materiais para oficinas com
grupos de crianças, livros, ebooks e vídeos, além de um
teste para descobrir o perfil
financeiro e compartilhar o
resultado nas redes sociais.

Educação financeira infantil
Participação da Sicredi Evolução na Escola São José, no bairro da Torre,
abordando o tema finanças de maneira bastante divertida.

Visita
Sicredi

Oficina do
Futuro
Parceria do
Sicredi com a
Icatu Seguros
para promoção
de palestras
aos
colaboradores
sobre gestão
do futuro.

Palestra
Gestão de Finanças
Palestra promovida pela
Sicredi Evolução sobre
gestão de finanças pessoais,
realizada no Sebrae,
ministrada por Rodrigo
Leone, consultor financeiro
especialista no assunto. Ao
final do encontro, sorteio de
livros e espaço para um
bate-papo sobre
organização financeira
aplicada.

Participação
dos filhos dos
colaboradores
visitando o
ambiente de
trabalho dos
pais para um
bate-papo
sobre finanças.

Sicredi e Mauricio de Sousa Produções lançam
desenhos animados sobre educação financeira
O Sicredi lançou, em parceria
com a Mauricio de Sousa Produções
(MSP), três desenhos animados que
trazem como tema central questões
como: de onde vem o dinheiro,
orçamento familiar e a recompensa de
quem sabe administrar os gastos. Os
vídeos foram divulgados no instagram
da Sicredi Evolução (@sicredievolucao)
e utilizados nas palestras realizadas
durante a 6ª Semana ENEF.
Para Mauricio de Sousa, o
projeto é mais uma forma de a Turma
da Mônica colaborar com a discussão
de temas importantes para a
sociedade. “As soluções para o

crescimento do
país passam
justamente
pelas boas
informações
por intermédio
da educação.
Crianças e
jovens precisam saber desde cedo
como resolver problemas que seus pais
já enfrentam e que eles enfrentarão por
toda a vida. Os quadrinhos e as
animações que desenvolvemos junto ao
Sicredi ajudam para que essas
informações cheguem corretas e
diretas para todos”, afirma.
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CAPACITAÇÃO

Conselheiros participam
de treinamento do IBGC
Os membros dos
Conselho de Administração da
Sicredi Evolução, Conselho
Fiscal, Comissão de Recuperação de Crédito, Comissão
Eleitoral e Diretores participaram de um treinamento
ministrado pelo Instituto
Brasileiro de Governança
Cooperativa - IBGC, dias 31 de
maio e 1 de junho.
O principal objetivo da
capacitação foi de apresentar o
papel de um conselheiro, suas
responsabilidades e os
principais temas e discussões
para um bom embasamento à
tomada de decisão, abordando
aspectos tangíveis e intangíveis,
sempre buscando aprimorar o
valor da organização no longo
prazo, focando nas particularidades das Cooperativas de
Crédito.
Para João Bezerra Júnior,
presidente do Conselho de
Administração da Sicredi
Evolução, "é reconhecida a
relevância e contribuição do
IBGC como instituição renomada
que vem se dedicando
exclusivamente ao desenvolvimento e disseminação da
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governança corporativa no
Brasil. Foi com esse sentimento
que trouxemos o IBGC para a
aplicação desse treinamento de
alto nivel ao nossos conselheiros, capacitando-os ainda
mais para a gestão compartilhada da nossa Cooperativa".
O conteúdo programático desse primeiro módulo foi
voltado ao "Conselho de
Administração", principal órgão
do sistema de governança
corporativa que precisa
compreender seu papel estratégico e a importância da tomada

de decisão.
A metodologia aplicada
pelo IBGC envolve aulas
presenciais de caráter
expositivo e sempre baseada
em exemplos práticos,
atividades e dinâmicas que
busquem aproximar as aulas ao
dia a dia dos conselheiros. Os
instrutores são profissionais de
expressividade no mercado e
atuantes nas principais áreas da
governança corporativa,
associados ao IBGC e comprometidos com as melhores práticas de governança corporativa.

Marcel Martins
"Treinamento que demonstrou com
clareza o papel dos conselheiros para o
bom funcionamento da Cooperativa. Em
nosso exercício, avaliamos o passado,
atuamos no presente e nos preparamos
para o futuro de forma sustentável
respeitando os bons princípios da
governança."

Débora Nóbrega
"Curso muito proveitoso, porque, além
de ser promovido por um instituto de
alto nível, ampliou meus conhecimentos
na área de governança corporativa.
Como conselheira e associada, tenho a
certeza de que a nossa Cooperativa
está sendo administrada por pessoas
competentes."

Fernando Florêncio
"Capacitação de altíssimo nível
ministrada por um dos principais
institutos de governança do país,
oportunizando aos conselheiros novos
conhecimentos e habilidades para, cada
vez mais, representar de forma
eficiente os associados na gestão da
nossa Cooperativa Sicredi Evolução."

Fátima Negri
"Curso de fundamental importância
para o processo de capacitação dos
conselheiros, pois reforçou o nosso
papel como estrategistas na gestão da
Cooperativa. Parabéns Sicredi Evolução
por mais essa importante iniciativa, com
ensinamentos essenciais para o
trabalho dos diferentes conselhos."

Márcio Guerra
"Esse treinamento é mais uma evidência
que a Sicredi Evolução está
comprometida com o profissionalismo
da gestão da Cooperativa, rumo ao seu
desenvolvimento. Os ensinamentos
foram essenciais aos conselheiros para
que assim possam melhor colaborar na
tomada de decisões."

Adelina Souto
"Iniciativa especial e de suma relevância
para a nossa Sicredi Evolução que
investe na formação dos conselheiros,
ampliando os seus conhecimentos e
tornando-os capazes de auxiliar com
propriedade e embasamento as
decisões importantes do dia a dia de
atuação da Cooperativa."
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PARTICIPE

Abertas as inscrições para
o concurso fotográfico 2019
Estão abertas as inscrições para a
nova edição do concurso fotográfico,
realização conjunta da Central Sicredi
NNE com suas filiadas na região
Norte/Nordeste. As fotos podem ser
enviadas até 30 de junho.
Para participar, os associados
deverão enviar uma foto tendo com o
tema “Natureza em Foco” . O trabalhos
devem ser inscritos exclusivamente no
hotsite sicredinne.com.br/concurso
fotografico, onde também consta o
regulamento completo.
Para o cadastramento das fotos,
serão solicitadas informações como
nome completo, agência e conta Sicredi,
e-mail e telefone.
Os trabalhos serão julgados por
fotógrafos profissionais da Canon. Serão
escolhidas as 24 melhores fotos. As
imagens irão compor o calendário Sicredi
que será distribuído na região
Norte/Nordeste no próximo ano. Além
disso, as três melhores fotos serão
premiadas com uma câmera fotográfica.
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Os autores das 24 fotos finalistas
que irão ilustrar o calendário
regional da NNE 2020 receberão
um troféu com a imagem
selecionada. As três melhores
fotos serão premiadas com uma
câmera Canon EOS Rebel T7.

EDUCAÇÃO

Iniciada sexta turma do MBA
em cooperativismo de crédito
A Sicredi Evolução
iniciou no mês de junho a sexta
turma do MBA em Gestão de
Cooperativas de Crédito. O
sistema OBC/Sescoop-PB é um
importante parceiro para a
relização desse curso, contribuindo com 1/3 do valor mensal
por aluno.
O MBA é uma realização
da Cooperativa com o apoio do
Unipê que ao longo dos anos
vem formando associados
nesse importante curso de pósgraduação voltado às questões
do cooperativismo.
Participam do curso 40
alunos, entre associados,
conselheiros e colaboradores.
Os módulos são mensais com
aulas presenciais em três dias
da semana: quinta e sexta, à
noite; sábado, manhã e tarde.
Segundo informa Paulo
Valério Nóbrega, diretor
executivo da Sicredi Evolução, "o
curso de MBA é uma importante
realização para a capacitação
dos alunos, fomentando os
aspectos educacionais para
uma gestão cada vez mais
profissional pela Cooperativa".

Serão 18 disciplinas,
ministradas por professores
especialistas nos assuntos de
administração, finanças,
marketing e cooperativismo.
Ao final do MBA, os
alunos terão que produzir um
trabalho de conclusão de curso
(TCC) para a obtenção do
certificado.
"Já estamos na sexta
turma, o que demonstra que a
ideia deu certo e representa
uma ação louvável da nossa
Cooperativa", comenta Paulo
Valério.
Para Ricardo Medeiros
Barreto, conselheiro e aluno do
MBA, "voltar à sala de aula
está sendo uma excelente
opor-tunidade para ampliar
os meus conhecimentos por
meio das disciplinas ministradas e da interação com
os colegas de classe. Sem
dúvida, será um grande
ganho de aprendizagem
nas questões ligadas ao
cooperativismo de
crédito. A Sicredi Evolução está de parabéns
pela iniciativa".

Luciana Guedes, colaboradora da Sicredi Evolução,
integra o quadro de alunos e
comenta que "dia após dia nos
deparamos com profissionais
mais preparados. Diante desse
cenário, temos a responsabilidade de nos reinventar para
que possamos agregar
conhecimentos e otimizar os
retornos para a Cooperativa.
Participar de uma especialização como o MBA é a garantia
de que estamos nos preparando
para atuar de maneira ainda
melhor, contribuindo para o
desenvolvimento da nossa
Sicredi Evolução".
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VALORES

Nova Comissão de Ética da Sicredi Evolução
toma posse e inicia seus trabalhos
Tomou posse a nova
Comissão de Ética da Sicredi
Evolução que tem por objetivo
efetuar constante atualização e
adequação do Código de Ética da
Cooperativa, promover sua
divulgação para todos os interessados internos e externos, e
proceder com eventual instauração do devido procedimento
ético disciplinar.
A comissão é composta
por cinco membros: um
representante do Conselho de
Administração da Sicredi
Evolução; um integrante da
Diretoria Executiva, um
representante da Responsabilidade Social; um membro do
Conselho Fiscal e um representante dos empregados por estes
escolhidos, para um mandato de
dois anos, cuja renovação
coincidirá com a renovação/posse do Conselho Fiscal,
no caso 2019/2020.
É também atribuição da
Comissão de Ética analisar
questões de interpretação de

Comissão de Ética: Mário Toscano de Brito Filho, Jairo Fragoso de Lima, Adelina Stela
Vasconcelos Batista Souto, João Alfredo Falcão Cunha Lima e Adil Carlos Pimentel

qualquer das disposições do
regimento interno da Sicredi
Evolução, bem como tomar
conhecimento e julgar os casos
de violação, em consonância
com o Conselho de Administração.

Vem aí: 5º Musicredi
Já tem data marcada a quinta edição do Musicredi Encontro de Música Clássica da Sicredi Evolução. Será dia
20 de setembro, na sala de concertos do Espaço Cultural.
Este ano a atração será o violinista Yamandu Costa,
considerado um dos maiores talentos do violão brasileiro,
referência mundial na interpretação da música brasileira, a
qual domina e recria a cada performance, inclusive em suas
composições. Yamandu Costa é na atualidade o músico
brasileiro que mais se apresenta no exterior.
A partir do início de setembro os ingressos poderão
ser trocados por 2kg de alimentos não perecíveis, nas
agências da Sicredi Evolução.
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Os processos de
apresentação de sugestões e as
denúncias de violação do Código
de Ética deverão ser encaminhados à Comissão de Ética (na
Secretaria da Sede da
Cooperativa, na Torre).

FACILIDADE

Crédito fácil e rápido
em conta-corrente
Uma nova facilidade tem
sido cada vez utilizada pelos
associados: o crédito fácil
Sicredi.
O crédito fácil é um limite
de crédito pré-aprovado de
rápida contratação em que os
recursos ficam disponíveis em
conta-corrente para usar como
e quando necessitar.
A contratação pode ser
feita via canais: caixas
eletrônicos, internet banking ou
mesmo pelo aplicativo Sicredi . O
dinheiro cai na conta na mesma
hora, sem qualquer burocracia
ou necessidade de direcionamento do uso da linha de
crédito.
Para contratar o crédito
é bastante simples. O associado
deve acessar sua conta no

terminal eletrônico nas
agências, no computador ou
celular e conferir se há algum
valor disponível. Essa liberação
ocorre de tempos em tempos,
quando são analisadas as
possibilidades de crédito para
todos os associados.
De maneira automatizada, é possível verificar os
limites pré-aprovados e
consultar contratos já existentes. E a melhor parte: é possível
simular para ver como vão ficar
as parcelas e liberar o crédito
direto na conta.
O prazo da linha de
crédito é de até 36 meses e a
primeira parcela pode ser paga
em até 60 dias, debitada
automaticamente em contacorrente no dia do vencimento.

Sicredi é destaque no ranking
Top Asset de fundos de investimento
O Sicredi por meio de sua gestora de
recursos, é destaque em mais um ranking de
fundos de investimento. A Asset do Sicredi
ocupa a 18º posição do ranking Top Asset da
revista Investidor Institucional com mais de R$
31 bilhões de recursos sob gestão. A revista é o
principal canal de comunicação com
profissionais de fundos de pensão, regimes
próprios de previdência e gestores de
recursos.
No final de 2018, a Asset do Sicredi
também foi destaque no ranking de fundos de
previdência do “Guia Valor FGV” e destaque na
lista dos “Melhores Fundos de Renda Fixa” na
categoria indexados, no especial “Onde
Investir em 2019” da revista IstoÉ Dinheiro.

Além disso, no início de 2019, a gestora obteve
seu primeiro rating de gestão, o qual foi
emitido pela Fitch Ratings, instituição externa
altamente reconhecida, que possui escala
global, de modo que a Asset passou pelos
mesmos critérios de avaliação aplicado para
outras gestoras de investimento
internacionais.
A gestora do Sicredi é responsável por
gerir os recursos da liquidez das atuais 114
cooperativas de crédito filiadas ao Sistema, os
recursos dos associados aplicados em fundos
de investimento e fundos de previdência
privada distribuídos nas agências e as
carteiras e fundos destinados a investidores
institucionais.
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UTILIDADE

Mudança na forma de acessar
a conta no internet banking
Brevemente o login de
entrada no internet banking vai
mudar. Os associados poderão
optar pelo acesso usando o
número de CPF ou cooperativa e
conta. No futuro, o login será
apenas por CPF.
Esta alteração é
decorrente da nova experiência
de abertura de contas
poupança, uma das etapas da
transformação digital do Sicredi
que entrou em piloto esse mês, e
que entrega também um novo
internet banking para os novos
poupadores.

O Sicredi agora está no Samsung Pay
O Samsung Pay,
serviço de pagamentos
móveis da Samsung, tem um
novo parceiro em seu
portfólio no Brasil: o Sicredi.
A novidade já está disponível
para os associados que
possuem os cartões Sicredi
Mastercard e Sicredi Visa e
também beneficia quem
utiliza a máquina de cartões
do Sicredi.
O Samsung Pay é
aceito em uma série de
estabelecimentos comerciais, aplicativos e lojas

online habilitados por todo
o país, trazendo simplicidade e segurança.
A parceria traz
praticidade às transações
dos associados do Sicredi,
que agora podem realizar
pagamentos na função
crédito sem a necessidade
de utilizar o cartão,
bastando apenas que a
autorização aconteça
através de senha (PIN) ou
impressão digital
utilizando smartphones e
smartwatches elegíveis.

Como cadastrar
Para utilizar, você deve cadastrar o seu cartão no dispositivo, confira o passo a passo:
1. Selecione o app Samsung Pay, clique em “começar”;
2. Faça o login na sua Samsung Account e escolha a opção de segurança para o pagamento de suas
compras;
3. Adicione o seu cartão de crédito Sicredi Visa ou Mastercard e ative por SMS ou pela Central de
Atendimento.
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Chegou o Consórcio Fidelidade
Com taxas de administração mais atrativas, novo
benefício é voltado aos
associados que já quitaram suas
cotas de consórcios. Trata-se
do Consórcio Fidelidade,
produto que oferece condições
especiais para quem já quitou a
cota de consórcio e pretende
investir em uma nova
oportunidade de negócio.
Os associados que
concluírem o pagamento terão
direito a aderir a qualquer outro
produto de consórcios do
Sicredi com taxas de
administração até 20% mais
atrativas do que os planos
tradicionais.
Neste ano, mais de 40
mil consorciados Sicredi em
todo o Brasil devem quitar suas
cotas e estarão aptos a
contratarem o Consórcio
Fidelidade.
Segundo informa Felipe
Gurgel, diretor de negócios da
Sicredi Evolução, além de

oferecer condições especiais, a estratégia em
manter negócios com os
consorciados também tem
como propósito estimular
o hábito de guardar dinheiro. "O produto consórcio é um estímulo ao consumo consciente e planejado, já que é ideal para o
associado que não pretende adquirir o bem de maneira imediata", comenta.
Oportunidade - O
Consórcio Fidelidade do
Sicredi é voltado para
pessoas físicas ou
jurídicas, e o direito de
adesão é valido para os
associados durante o período de
180 dias após a quitação de uma
cota de consórcio. Hoje, o Sicredi
oferece consórcios para carros
de passeio, veículos pesados,
tratores, motos, imóveis,
serviços, bens náuticos,
equipamentos sustentáveis e
móveis planejados. Os planos

possuem prazos de duração
entre 36 e 200 meses, de acordo
com as características de cada
produto.
Reconhecimento Recentemente o Banco Central
divulgou um ranking com as
principais administradoras de
consórcios do país. O Sicredi
aparece na quinta colocação.

O Sicredi está entre as 5 maiores Administradoras de Consórcios do Brasil
#

Administradora de Consórcios

Quantidades de Cotas

Participação (%)

1º

BRADESCO ADM. CONS. LTDA

1.535.215

21,12%

2º

ADM CONS NAC HONDA LTDA

1.446.236

19,90%

3º

BB CONSÓRCIOS

865.399

11,91%

4º

ITAÚ ADM DE CONSÓRCIOS LTDA

356.837

4,91%

5º

ADM CONS SICREDI LTDA

206.256

2,84%

6º

DISAL ADM CONS LTDA

198.210

2,73%

7º

CAIXA CONSÓRCIOS

161.809

2,23%

8º

SANTANDER BRASIL ADM CONS LTDA

160.769

2,21%

9º

EMBRACON ADM CONS LTDA

149.772

2,06%

10º

VOLKSWAGEN ADM. CONS. LTDA

149.166

2,05%

11º

PORTO SEGURO ADM. CONS. LTDA

144.729

1,99%

12º

GMAC ADM CONS LTDA

124.176

1,71%

13º

YAMAHA ADM CONS LTDA

115.500

1,59%

14º

PONTA ADM CONS

114.930

1,58%

15º

RODOBENS ADM CONSORCIOS LTDA

104.420

1,44%
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