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SUMÁRIO. Mensagem do 
presidente: 
crescimento com 
propósito
Em plena era da gestão por propósito e de busca das 
pessoas e empresas pelo significado das suas ações 
e negócios, relatar aquilo que somos e fazemos 
torna-se ainda mais gratificante. O ano de 2019 foi, 
mais uma vez, um ano de fortalecimento do trabalho 
que vem sendo construído há vinte anos pela Sicredi 
Sul SC. Mas, muito mais que isso, o ano que passou 
com todos os seus resultados, eventos e ações em 
prol da comunidade, reafirmou a nossa causa, o 
nosso “porquê”.

Sempre é válido lembrar que o nosso trabalho 
enquanto Instituição Financeira Cooperativa, vai 
muito além de disponibilizar produtos e serviços 
financeiros às pessoas. Nós trabalhamos para 
melhorar a qualidade de vida dos nossos associados, 
e desenvolver as comunidades onde estamos 
inseridos. Acreditamos que isso é fazer a diferença 
onde atuamos.

O maior resultado é o impacto positivo que geramos 
localmente. A atuação conjunta das nossas equipes 
com os associados e com a comunidade é uma 
propulsora do desenvolvimento local. É esse ciclo 
virtuoso que faz com que o associado invista cada 
vez mais na Cooperativa, ampliando os resursos 
financeiros disponiveis na região.

Para dimensionar os resultados econômicos e sociais 
desse ciclo, sintetizamos neste relatório os valores 
concedidos a pequenos negócios e à agricultura 
familiar no ultimo ano. Estão nesses segmentos, 
dois importantes motores da economia nacional e 
de desenvolvimento das cidades onde o Sicredi está 
presente em todo o país.

As páginas desse material também estampam 
o trabalho de formação dos Associados em 
cooperativismo financeiro, por meio do Programa 
Crescer. A Sicredi Sul SC já alcança a marca de 630 
formados nesta iniciativa desde o ano de 2013, 

qualificando os sócios para uma gestão e participação 
mais consciente da vida da cooperativa.

Não podemos esquecer os frutos gerados pelo 
Programa A União Faz a Vida, que permitirão a 
sua ampliação para todas as séries da escola Paulo 
Petruzzellis, em 2020. E a educação financeira, 
que também figurou em 2019 como iniciativa 
da cooperativa junto às empresas associadas e 
comunidades, disseminando informação para mais de 
400 pessoas. 

Mas antes ainda de gerar valor para as comunidades, 
promovemos resultado para o associado, que é a 
razão de existência de qualquer cooperativa. Em 
2019, a Sicredi Sul SC apresentou crescimento de 
dois dígitos em todos os seus principais indicadores. 
Alcançamos 26% de incremento nas operações de 
crédito, um avanço de 25% em poupança e 36% 
de aumento no patrimônio líquido, na comparação 
com 2018. Como consequencia desses e outros 
indicadores, nosso resultado cresceu 21% no mesmo 
período, refletindo-se na satisfação do associado, que 
saltou 11,3%.

Tudo isso só foi possível porque associados, 
conselheiros, dirigentes e colaboradores caminharam 
na mesma direção, movidos pelo nosso propósito. 
Que ele nos leve ainda mais longe em 2020! Um 
ano que promete muitos desafios e ainda mais 
crescimento.

Boa leitura!

Aloísio Westrup, presidente da Sicredi Sul SC
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A Sicredi Sul SC

21 mil 
associados

174 
colaboradores

R$ 606,550 milhões 
em recursos administrados 

R$ 425,183 milhões 
em crédito

Resultado de
R$ 20,840 milhões

Nossa Cooperativa teve início em 1999, quando 
um grupo de empresários ligados à Associação 
Empresarial de Criciúma, sentindo a falta de 
crédito para apoiar o desenvolvimento das 
empresas locais, decidiu levar adiante o projeto 
de constituição de uma cooperativa de crédito. 
Inicialmente, a então Acicred atendia apenas 
confeccionistas, passando pelas conquistas e 
crescimento ao longo desses 20 anos.

A partir do ano de 2007, ingressamos no 
Sicredi. Dessa forma, passamos a fazer parte 
de um sistema nacional, com empresas 
especializadas e instrumentos financeiros que 
aumentam a segurança de nossos associados e 
fortalecem nossa atuação local.

Nossa
Cooperativa

A Sicredi Sul SC

Nossos 
números

Atuação
regional

1.  Criciúma

2.  Içara

3.  Tubarão

4.  Balneário Rincão

5.  Forquilhinha

6.  Morro da Fumaça

7.  Araranguá

8.  Imbituba

9.  Braço do Norte

10.  Urussanga

O Sicredi

4,5 milhões 
associados

28 mil 
colaboradores

R$ 121,5 bilhões 
em recursos totais

R$ 72,2 bilhões 
de saldo em carteira de crédito

Resultado de
R$ 3,1 bilhões

16  
agências

10  
cidades

EM

Em 2019, nossa Cooperativa teve um 
crescimento de 12% no número de associados. 
Além disso, reinauguramos a agência Criciúma 
Centro, disponibilizando aos associados um 
amplo e moderno espaço no coração da cidade. 
A nova estrutura apresenta ambientes com 
foco no relacionamento e coworking, e horário 
de atendimento ampliado. Ideia que a 16ª 
agência da Sicredi Sul SC, inaugurada em 
dezembro de 2019 em Urussanga, também 
apresenta para os sócios.

Nova agência Criciúma Centro foi entregue 
aos associados e à comunidade.

Inauguração da agência Sicredi Urussanga.
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Atualmente, a Sicredi Sul 
SC é composta por 21 mil 
associados e estamos 
presentes em 10 municípios 
com 16 agências. 
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Como 
geramos 
valor

Comunidades Associados

O trabalho de nossa 
Cooperativa consiste 
em captar recursos de 
associados e emprestar 
para outros associados da 
mesma região, criando uma 
rede de apoio que estimula 
a prosperidade de todos 
os envolvidos e impacta 
positivamente os locais onde 
estamos inseridos.

Por meio de nossos 
produtos e serviços, 
promovemos a inclusão 
financeira da população e 
fomentamos a economia 
local. Como resultado, 
ajudamos a melhorar a 
qualidade de vida de nossos 
associados, suas famílias e 
comunidades.

Contamos também com 
uma série de ações de 
investimento social privado, 
que buscam atender às 
necessidades locais e 
fortalecer as relações com a 
comunidade.

*Valores e infos. referentes a 2019. **O resultado distribuído ao associado em 2020 está à disposição da assembleia na 
data desta publicação. ***Valor de jan. a out. de 2019. Taxas médias de crédito fornecidas pelo Banco Central do Brasil. 

R$ 1.897.406,92 
Resultado distribuído diretamente em 2018

R$ 1.453.216,08 
Juros pagos ao capital do associado em dezembro de 2017 

R$ 2.936.404,00 
Resultado distribuído diretamente em 2019

R$ 1.402.692,25 
Juros pagos ao capital em dezembro de 2018

R$ 1.739.779,21 
Juros pagos ao capital em dezembro de 2019  

R$ 15.13 milhões*** 
Economia ao realizar as operações de crédito na Sicredi 
Sul SC em comparação com as taxas médias do mercado

R$ 13.992 milhões*  
Crédito concedido à 
agricultura familiar 

R$ 64.798 mil  
Programa A União Faz a Vida, educação 
financeira para a comunidade e 
palestras abertas ao público

R$ 50 milhões*  
Crédito concedido a 
pequenos negócios

1ª cidade 
Em Baln. Rincão somos a única 
Instituição Financeira presente
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Resultados 

Associados (milhares)
Crescimento de 29%

Depósitos (milhões de R$)
Crescimento de 201%

Recursos administrados (milhões de R$)
Crescimento de 220%

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

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

Poupança (milhões de R$)
Crescimento de 533%

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

Resultado (milhões de R$)
Crescimento de 1.646%

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

18.300

258.883

331.313

44.702

230.214

22.991

46.369

12.435

19.462

359.009

468.087

64.618

337.856

40.293

70.324

17.254

21.752

456.922

606.550

87.858

425.183

50.226

93.065

20.840

Resultados da 
cooperativa
Em 2019, por meio de uma gestão 
cooperativa e responsável, geramos 
resultados financeiros e operacionais 
para os nossos associados. Quando 
comparamos esses números com os 
anos anteriores, fica claro o quanto 

2018

2019

66,5%

74%

2018

2019

44,42%

53,62%

2018

2019

3,77

4,44

estamos construindo uma cooperativa 
sólida, baseada em uma relação de 
confiança com os associados e demais 
públicos que se relacionam com a 
Sicredi Sul SC. 

NPS

Net Promoter 
Score – Indicador 
de satisfação dos 
associados

Uso dos canais 
digitais pelos 
associados

Comparação de 
2019 com 2018

Índice de soluções 
financeiras por 
associado

Comparação de 
2019 com 2018

11,3% 21%17%
Aumento de Crescimento deCrescimento de

Acesse e confira as 
nossos demonstrativos 

financeiros de 2019:
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Melhores e
Maiores 2019

Pelo 8º ano consecutivo, 
figuramos nas categorias 
de finanças do anuário da 
Revista Exame, aparecendo 
em 15 rankings. Como 
destaque, conquistamos 
o 2º lugar no ranking de 
Crédito Rural e o 6º lugar no 
indicador de Depósitos em 
Poupança e de Crédito para 
Médias Empresas.

Estadão Finanças  
Mais Broadcast+

Figuramos em 3º lugar 
na categoria “Bancos – 
Financiamento” do anuário. 
Entre os indicadores 
destacados, tivemos o total 
de ativos (2º lugar no ranking 
do indicador) e total de 
crédito (1º lugar no ranking 
apenas do indicador).

Valor 1000

Entre os 20 Maiores Bancos, 
ficamos com a 4ª colocação 

Lançado “Futuro 
com o Sicredi” 
Lançamos no mês de outubro 
uma nova modalidade de 
associação, a “Futuro com o 
Sicredi”. A conta é destinada 
às crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos. A ideia central 
é possibilitar aos pais uma 
consultoria para assegurar 
aos filhos uma vida financeira 
mais segura e planejada. O 
valor mínimo do capital social 
para a nova associação é de 
R$ 20,00. 

Comemoramos 20 
anos de história
Com eventos e ações 
que envolveram todos os 
públicos impactados pelo 
trabalho que realizamos, 

Ao longo do ano, nosso 

Sistema foi reconhecido por 

meio de prêmios:

Palestra Caçadores de Bons 
Exemplos realizada em Tubarão

Corrida Satc Sicredi

entre as instituições mais 
rentáveis sobre Patrimônio, 
a 5ª entre as que mais 
cresceram em Operações 
de Crédito e com a 7ª entre 
as que mais cresceram 
em Depósitos Totais. Nos 
rankings que destacam 
os 20 Maiores Bancos em 
Depósitos Totais, Lucro 
Líquido e com o Melhor 
Resultado Operacional sem 
Equivalência Patrimonial, 
figuramos no 7º lugar. Já 
entre aqueles que elegem 
os maiores em Operação de 
Crédito e Patrimônio Líquido, 
ficamos em 8º.

Ranking BNDES

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

Prêmios do 
Sicredi em 2019

celebramos nossos 20 anos 
de fundação durante todo 
o ano. Uma coletiva de 
imprensa, festividade para 
colaboradores, conselheiros 
e coordenadores de núcleo, 
uma corrida em parceria com 
a Satc, palestras abertas à 
comunidade, promoção para 
os associados e inaugurações 
fizeram parte do calendário 
festivo. 

Novo conselho de 
administração foi 
empossado
Após serem eleitos pelos 
associados em assembleia, 
os novos membros dos 
conselhos de administração 
foram empossados no 
mês de abril. O conselho 
de administração, órgão 
responsável pela estratégia 
da Cooperativa e pela escolha 

Destaques 
Sicredi Sul 
SC em 2019

no 1º lugar em operações 
indiretas nas linhas Pronamp, 
Inovagro e Moderagro.

Top Asset

Por meio de nossa gestora 
de recursos, ocupamos 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. 

da Diretoria, tem mandato 
até 2023. Legenda da foto 
acima: Da esq. p/dir.: Felipe 
Pavei, Valdemar Darolt, José 
Altair Back, Agostinho José 
Damásio, Rogério Braz Feller 
(vice-presidente), Aloísio 
Westrup (presidente), Patrícia 
Martins Gonçalves, Waldir 
Duminelli, Sérgio Ricardo de 
Moraes Marquetto e Eduardo 
Alexandre Tavares.

Consolidamos 
presença em feiras 
regionais 
Por pertencermos a um 
sistema com tradição mais 
que centenária de apoio ao 
agronegócio e à agricultura 
familiar, não poderíamos 
ficar de fora de importantes 
eventos regionais ligados ao 
setor. Em junho participamos 
da 2ª Pecuária Show, no bairro 
São Martinho, em Tubarão. 
No mesmo mês, participamos 
pelo segundo ano consecutivo 
da Feagro - Feira e Exposição 
Agropecuária do Vale de Braço 
do Norte e região. Já em 
agosto, a Feira Agroponte, 
realizada em Criciúma, contou 
com o nosso apoio institucional 
e presença com estande. 
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Mais de 600 horas de 
capacitações

Programa de integração 
para novos colaboradores

Ao longo de 2019, foram aproximadamente 660 horas 
de treinamento na Sicredi Sul SC. O investimento total 
nessas capacitações foi de R$ 177,601 mil.
Presenciais ou à distância, os cursos focaram em 
aspectos técnicos e comportamentais, e foram desde 
temas que como a operação de soluções financeiras até 
o cooperativismo. 

Em 2019 também repaginamos o Programa 
de Integração para novos colaboradores da 
Sicredi Sul SC. Já no primeiro dia de trabalho 
na cooperativa, o novo profissional é acolhido 
pelos colegas da sede e apresentado às áreas 
e informações necessárias para iniciar o seu 
trabalho. Após 60 dias, ele retorna para 8h 
de capacitação em um módulo que apresenta 
conteúdos sobre cooperativismo financeiro e 
Sicredi. Aos 90 dias, o colaborador participa de 
um novo módulo com temas relacionados às 
áreas operacionais e de negócios da Instituição. 
Todo esse conhecimento se soma à cursos 
realizados na modalidade à distância, na 
plataforma chamada de “Sicredi Aprende”. 

Agentes do clima

Quando o assunto é clima organizacional, nós 
também somos destaque. Realizada a cada 
dois anos, a Pesquisa de Clima, conduzida 
pela empresa Korn Ferry, avalia aspectos 
como a liderança e o direcionamento dado aos 
colaboradores. Em 2018, a nossa cooperativa 
alcançou favorabilidade de 84%, nota que 
nos coloca na relação de empresas com os 
melhores resultados do mercado.
Para manter esse indicador que se reflete 

Integração novos colaboradores

Integração novos colaboradores

Agentes do clima

Nossos colaboradores 
nos mantêm pelo 9º ano 
consecutivo no ranking das 
Melhores Empresas para 
Trabalhar, segundo a Você S/A. 
Aqui, vemos na prática o quanto 
fazer juntos transforma o dia a 
dia dos nossos associados. 

Por também serem sócios da 
Cooperativa, os colaboradores 
participam das decisões 
que impactam em sua 
gestão e estão engajados na 
prosperidade do negócio e dos 
projetos apoiados. 

Para manter essa conquista e 
conhecer cada vez melhor as 
necessidades e os objetivos 
dos associados, seguimos 
investindo em uma série 
de treinamentos, eventos e 
ações, com foco em preparar 
nossos colaboradores para um 
atendimento cada vez mais 
qualificado.

Confira algumas das nossas 
principais iniciativas:

Há nove anos entre as 
melhores para trabalhar

Capacitações

Até 20 anos

De 31 a 45 anos 

De 21 a 30 anos

De 46 a 50 anos

Mais de 51 anos 

4%

50%

40%

2,5%

4,5%

66 111
Homens Mulheres

174

47
8

86
69

Quem são nossos 
colaboradores?

Faixa etária dos 
colaboradores

diretamente na qualidade do atendimento dos 
nossos associados, reunimos mensalmente 
um grupo de colaboradores representantes de 
agências e da sede. Chamados de “Agentes 
do Clima”, eles apontam ideias e sugestões de 
planos de ação para manter e avançar dentro 
do tema.  

colaboradores
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Formação que qualifica 
a participação 

Iniciativas que reforçam a nossa 
presença nas comunidades

A fim de difundir a cultura do cooperativismo 
e do cooperativismo de crédito entre nossos 
associados, desenvolvemos o Programa Crescer. 
Por meio dele, oferecemos uma formação que 
amplia a compreensão sobre o funcionamento de 
uma sociedade cooperativa e o papel do associado 
na governança do negócio.

Em 2019, na Sicredi Sul SC realizamos três 
momentos regionais de formação, um deles reuniu 
pela primeira vez, mulheres associadas em um 
encontro preparado exclusivamente para elas. 
Mais de 630 associados passaram pelas formações 
do Crescer em todo o sul de Santa Catarina desde 
2013.

Nos unimos à Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) no 
mês de julho para, mais uma vez, 
formar a corrente do bem do “Dia 
C de Cooperar”. A iniciativa é um 
programa de responsabilidade 
social, promovido pelas 
cooperativas brasileiras por meio 
do voluntariado. Todas as nossas 
agências envolveram-se em 2019, 
promovendo ações em nove cidades. 
As frentes voluntárias organizadas 
pelos próprios colaboradores, 
incluíram a disseminação de 
educação financeira em espaços 
públicos até a arrecadação de 
donativos para entidades.

Nossos associados também exercem seu 
protagonismo nas assembleias de núcleo, onde 
participam democraticamente das decisões. Os 
temas debatidos e as resoluções tomadas nessas 
assembleias são levados à Assembleia Geral 
Ordinária, onde os Coordenadores de Núcleo 
deliberam sobre o rumo da Cooperativa. Em 2019, 
mais de duas mil pessoas, entre associados e 
convidados, participaram das reuniões com caráter 
deliberativo.

Crescer

Pertencer

Na Sicredi Sul SC, acreditamos que temos a 
responsabilidade de apoiar os nossos associados 
na gestão de suas finanças pessoais e no uso 
consciente de nossos produtos e serviços. Por 
isso contamos com iniciativas voltadas para a 
educação financeira.

Em 2019, mais de 400 pessoas foram alcançadas 
por ações como workshops em Semanas 
Internas de Prevenção a Acidentes de Trabalho - 
Sipat’s - de empresas associadas e oficinas em 
instituições de ensino. Em todos esses espaços, 
levamos a metodologia DSOP – Diagnosticar, 
sonhar, orçar e poupar. 

Educação Financeira

Considerado a principal 
iniciativa de responsabilidade 
social do Sicredi, o Programa 
A União Faz a Vida – PUFV- 
consolidou-se em 2019 nas 
12 turmas da escola Paulo 
Petruzzellis, localizada no 
Bairro da Juventude de 
Criciúma. Mais de 360 alunos 
e 20 educandos envolveram-
se com a metodologia de 
projetos do Programa, 
rompendo os limites da 
escola com as expedições 
investigativas e construindo 
uma forma colaborativa de 
compreender a realidade. 

Temas como “A evolução dos 
meios de comunicação”, “A 
imigração” e “De onde vem 
os alimentos” foram alguns 
dos trabalhados em sala de 
aula a partir do Programa. 
Todo o conhecimento 
construído, foi socializado em 
dezembro com uma mostra 
de projetos organizada pelos 
próprios alunos.

+360
Alunos

Educação Financeira realizada em 
parceria com a Satc

Com o Sebrae, consultoria 
às empresas associadas

Mais que oferecer soluções financeiras e 
atendimento com foco no entendimento das 
reais necessidades do associado, a Sicredi Sul 
SC preocupa-se em apoiar o sócio empreendedor 
para gerir ainda melhor o seu próprio negócio. 
Em parceria com o Sebrae desde 2017, 
proporcionamos descontos para empresas 
associadas participarem do programa “Gestão de 
Indicadores de Resultados”. A iniciativa é voltada 
para negócios de médio e grande porte, com 
sistemas de gestão mais estruturados.

Empreender Juntos

Em 2019, lançamos com o Sebrae um outro 
programa para atender as pequenas empresas 
associadas. O “Empreender Juntos”, incentiva o 
empreendedorismo oferecendo desconto superior 
a 50% em capacitações presenciais coletivas e 
consultorias individuais nas empresas, aplicadas por 
consultores especializados do Sebrae. Em 2020, 
novas turmas em mais cidades do sul catarinense 
estão previstas para receber o Programa. 



sicredi.com.br/sulsc

Sicredi Sul SC


