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1 Dados de dezembro de 2018.

Este é o Relatório Anual da Sicredi Creduni, uma das 116 cooperativas 
que compõem o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do 
Brasil. Nele compartilhamos os principais resultados alcançados em 
2018, prestando conta para os que acreditam no cooperativismo e depo-
sitam sua confiança na nossa cooperativa.

Apresentamos as ações administrativas, os resultados financeiros, con-
tábeis e sociais e as atividades patrocinadas pelo FATES, mostrando  o 
desenvolvimento da nossa cooperativa e do Sicredi no referido exercí-
cio, como também as atividades planejadas para 2019. 

Boa Leitura!
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Sicredi Creduni
 

Mensagem
do Presidente

Paulo Ortiz Rocha de Aragão

Sicredi Creduni 20 anos

Há quase 20 anos, no dia 06 de 
abril de 1999, 24 servidores do 
Campus II da Universidade 
Federal da Paraíba 
capitaneados pelo Prof. João 
Silveira Cabral se reuniram em 
Assembleia para realizar um 
sonho, a criação de uma 
instituição financeira 
cooperativa dos servidores da 
UFPB, com um capital inicial de 
R$ 720,00.

Este sonho se originou da 
vontade de melhorar a vida dos 
servidores da UFPB que sofriam 
com as dificuldades 
econômicas do período com 
altas taxas de juros praticadas 
no mercado.

O trabalho realizado desde a 
fundação da Creduni deu 
resultados extraordinários 
como revelam os números de 
todos os exercícios, 
considerando as dificuldades 
inerentes ao segmento de 
servidores públicos no qual 
atuamos.

Em dezembro de 2018 a 
Creduni fechou o balanço do 
exercício com ativos totais de 
R$ 240,3 milhões, carteira de 
crédito de R$ 175 milhões, 
resultado líquido do exercício 
de R$ 16,9 milhões e reservas 

acumuladas de R$ 19,2 milhões, as 
quais nos garante um capital de 
qualidade exigido pelas regras de 
Basiléia. Os investimentos dos 
associados, expressão máxima da 
confiança dos associados na 
cooperativa, cresceram 23,5% 
alcançando no final do exercício R$ 
138,6 milhões e mais o capital social 
de R$ 40 milhões.

Como sociedade de pessoas o nosso 
principal ativo são os quase 8 mil 
associados que se juntaram ao nosso 
projeto e hoje fazem parte de uma 
instituição financeira cooperativa que é 
um modelo inspirador para as outras 
cooperativas pelas suas conquistas. O 
sucesso obtido ao longo dos anos é 
resultado da confiança dos associados 
na gestão da cooperativa e do 
comprometimento dos nossos 
colaboradores.

Ao longo destes quase vinte anos 
transformamos a vida de muitas 
pessoas, tanto daquelas que tiveram a 
oportunidade de organizar sua vida 
financeira através de crédito mais 
acessível e custos menores de produtos 
e serviços financeiros, quanto daquelas 
que confiaram suas economias à 
cooperativa e se mantiveram a ela 
fidelizados nos últimos 20 anos. A 
Creduni se orgulha de ter contribuído 
para a felicidade de seus associados.

Visando melhor atender aos nossos 
cooperados do interior do estado 
inauguramos a Agência Patos no sertão 
Paraibano e aumentamos nossa 
presença entre servidores públicos 
daquela região contribuindo para o 
desenvolvimento local sustentável. A 
agência já apresenta bons resultados 
tanto no número de novos associados 
quanto no crescimento dos negócios 
uma vez que os associados são 
atendidos de forma mais rápida o que 
contribui para o fortalecimento do 
relacionamento entre o associado e sua 
cooperativa.

Para melhorar o atendimento de nossos 
associados em João Pessoa reformamos 

a Agência Castelo Branco que está 
sendo utilizada prioritariamente 
para o atendimento aos servidores 
dos órgãos públicos que estão 
aderindo à cooperativa. A mudança 
estatutária para associar todos os 
servidores públicos na Paraíba já 
mostra bons resultados com 
associados de vários órgãos 
públicos federais, estaduais e 
municipais.

Além disso, em 2018 tivemos uma 
mudança importante na 
governança e na gestão 
estratégica da Creduni com a 
eleição de um Conselho de 
Administração segregado da 
Diretoria Executiva o que contribui 
para um círculo virtuoso: adoção 
de melhores práticas de 
governança, melhoria na gestão, 
impacto positivo nos resultados, 
valorização da imagem da 
cooperativa, atração de 
investidores, tudo isto 
contribuindo para a 
sustentabilidade de longo prazo da 
cooperativa.

O ano de 2018 ficará em nossa 
memória como o da migração 
definitiva para o sistema Sicredi, 
instituição financeira cooperativa 
com mais de 116 anos, 4 milhões de 
associados, presente em 22 
estados brasileiros e no Distrito 
Federal, mais de 1,6 mil agências, 
distribuídas em 116 cooperativas. 
Podemos agora oferecer aos 
nossos associados todos os 
produtos e serviços financeiros 
que eles necessitem em condições 
melhores às encontradas no 
mercado e conseguindo que a 
Creduni seja finalmente a principal 
instituição financeira dos nossos 
associados.

Parabéns associados e 
obrigado pela confiança!

Juntos somos mais fortes!

Presidente do Conselho de Administração

A Sicredi Creduni é uma instituição financeira cooperativa 
com mais de 7.800 associados, 50 colaboradores e 5 
agências. Presente em toda a Paraíba, em especial em 
Campina Grande, onde funciona a sua Sede Administrativa e 
as agências UFCG e UEPB, em João Pessoa com as agências 
Castelo Branco e Centro de Vivência da UFPB e em Patos 
com a Agência Patos. Compõe com outras 25 cooperativas 
coirmãs, a Cooperativa Central Sicredi N/NE, sediada em 
Cabedelo-PB, uma das 5 centrais que constituem a 
Confederação Sicredi, com sede em Porto Alegre-RS.
 
Fundada por servidores da UFPB em 1999, apresenta, ano a 
ano, um histórico de sucesso na busca do bem-estar 
econômico-financeiro dos seus associados e dependentes, 
contribuindo para o desenvolvimento da comunidade onde 
está inserida. Oferta todos os serviços e produtos 
financeiros, apresentando como diferencial um 
atendimento personalizado de qualidade, dentro de 
princípios e valores éticos baseados no respeito ao 
associado, dono e usuário da cooperativa.
 
Para disseminar a eficiência da cooperação na geração de 
valores e riqueza de forma sustentável, desenvolve e 
patrocina atividades visando a integração e o 
aprimoramento técnico, educacional e social dos 
associados e dependentes, possibilitando acesso a bens 
culturais e melhoria de renda familiar.
 
Em 2016 passou a fazer parte do Sicredi, no ano seguinte 
estendeu o direito de filiação a todos os servidores públicos 
ativos e inativos no estado da Paraíba. No final de 2018, 
migrou para o sistema operacional do Sicredi ao mesmo 
tempo em que abriu uma agência na cidade de Patos.
 
A Sicredi Creduni, ao comemorar 20 anos no dia 06 de abril, 
é um exemplo de que cooperar produz excelentes 
resultados. Parabéns a todos que contribuíram para a 
construção desta instituição. 

Missão

Visão

Valores

Princípios do Cooperativismo 

Contribuir com o bem-estar dos 
cooperados mediante educação, 
orientação e soluções 
econômico-financeiras. 

Ser a principal instituição 
financeira dos servidores das 
instituições e órgãos públicos no 
estado da Paraíba. 

Ética, Transparência, Integridade, 
Equidade, Solidariedade, 
Profissionalismo, Credibilidade e 
Sustentabilidade.

1. Adesão livre e voluntária;
2. Gestão democrática;
3. Participação econômica dos 
seus associados; 
4. Autonomia e independência;
5. Educação, formação e 
informação;
6. Intercooperação;
7. Interesse pela comunidade.

Nossa
Cooperativa

Relatório Anual 2018
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Sicredi Creduni

Acreditamos que, quando todos decidem juntos, 
todos crescem juntos. Por isso, os associados da 
Sicredi Creduni divididos em 24 grupos elegem a 
cada quatro anos os Delegados Seccionais para 
representar e defender os seus interesses na 
condução do negócio, levando suas decisões para 
as Assembleias Gerais da cooperativa.

Os Delegados Seccionais elegem o Conselho de 
Administração, que orienta e supervisiona a 
gestão para os interesses dos associados, fixa a 
orientação geral e estratégica e os objetivos da 
cooperativa, bem como elegem o Conselho Fiscal 
que de forma assídua e minuciosa fiscaliza a sua 
Administração. Por sua vez, o Conselho de 
Administração elege a Diretoria, responsável pela 
gestão executiva do negócio.
 
A Cooperativa Sicredi Creduni, por ser filiada à 
Central Sicredi N/NE, participa do seu Conselho de 
Administração e da escolha de sua Diretoria.
Além disso, integra com a Central a SicrediPar, que 
é uma holding responsável pela definição das 
estratégias do Sicredi. Por meio dessa gestão 
participativa, os associados influenciam as 
decisões de todo o sistema. 

Como fazemos
Juntos

1

2

3

4

Associados reunidos nas 
Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária 
realizadas no dia 13 de março 
de 2018.

Delegados Seccionais eleitos 
em 2018 para um mandato de 
4 anos.

Conselho Fiscal eleito em 
2018.

Conselho de Administração 
eleito em 2018.

Diretoria Executiva eleita em 
2018.

5
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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 
desenvolvimento 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, busca recursos na cooperativa
para atender suas demandas. 

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

1Dados de julho de 2018.
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As Assembleias Gerais são as instâncias de deliberação fundamentais de nosso modelo de gestão, 
nas quais colocamos em prática os valores da democracia e da transparência, pilares centrais do 
cooperativismo. 

São nesses espaços que os associados, representados pelos Delegados Seccionais, exercem seu 
papel de donos do negócio, participando diretamente das decisões que afetam seus investimentos 
e sua comunidade. 

Nelas, por exemplo, é aprovada a distribuição dos resultados decidindo-se o montante a ser 
distribuído ou reaplicado na cooperativa. 

Os associados são divididos em 24 
grupos seccionais. Cada grupo, elege 
como representante 1 delegado seccional 
titular e o seu suplente. 

A Assembleia Geral é a instância máxima 
de poder da cooperativa sendo constituí-
da pelos delegados seccionais. 

Nas Assembleias Gerais os delegados 
seccionais escolhem o Conselho de 
Administração (mandato de 4 anos) e o 
Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). Por 
sua vez, o Conselho de Administração 
escolhe a Diretoria Executiva (mandato 
de 4 anos).

Compartilhamento
das decisões

Organograma
Sicredi Creduni

8

Sicredi Creduni
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Os 24 Delegados Seccionais eleitos para o quadriênio 2018-2021, foram recepcionados junto 
com seus suplentes, nas pré-assembleias realizadas nos dias 26 e 27 de fevereiro, ocasião em 
que foi apresentada a Cartilha para Delegados Seccionais da Sicredi Creduni (disponível em: 
sicredi.com.br/creduni), e discutidos os conteúdos das Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária (AGO e AGE) de 2018. 

A cerimônia de posse ocorreu na AGO de 2018 realizada no dia 13 de março. O evento foi 
prestigiado por Conselheiros de Administração, Diretoria Executiva, autoridades da Central 
Sicredi N/NE e da OCB/Sescoop-PB, bem como diversos associados. 

Os novos delegados seccionais são:

Confira nossos principais acontecimentos ao longo de 2018:

 Recepção e posse dos Delegados Seccionais (quadriênio 2018-2021)

Destaques
Sicredi Creduni 2018

Eleição do Conselho de Administração (quadriênio 2018-2021)

Na AGO de 2018 foi eleito o Conselho de Administração para um 
mandato de 4 anos. Conselheiros Eleitos: Paulo Ortiz Rocha de Aragão 
(Presidente), José Benjamim Pereira Filho (Vice-presidente), 
Chateaubriand Pinto Bandeira Júnior, João Guarabira de Lima Cabral*, 
João Marcelo Alves Macedo, Maria Teresa Nascimento Silva e Otávio 
Santiago Moura.

*Posteriormente o Conselheiro João Guarabira de Lima Cabral aceitou 
retirar o seu nome da chapa eleita para adequar o número de 
conselheiros reeleitos às normas vigentes.

Ainda na Assembleia 2018, foram eleitos para o Conselho Fiscal com 
mandato de um ano, como Titulares os associados Álvaro Luis Pessoa 

de Farias, Jadelson Rodrigues Chagas e Mário Victor Beserra 
Vasconcelos, e como Suplentes Edson Franco de Moraes, José 

Fernandes de Araújo Leite e Roberto Vilmar Satur. 

Para garantir a continuidade de bons resultados aos associados, a 
Assembleia Geral da Sicredi Creduni aprovou a criação do Fundo de 
Equalização, que junto ao Fundo de Contingências e aos recursos 
da Reserva Legal representam capitais de qualidade exigidos por 
Basileia. As reservas e os fundos colocam em destaque a Sicredi 
Creduni entre as demais instituições financeiras cooperativas do 
Norte e Nordeste, atingindo em 2018 aproximadamente 19,2 
milhões de reais.

Seguindo as boas práticas de governança cooperativa, a 
Assembleia Geral da Sicredi Creduni aprovou a redução do número 

de Conselheiros de Administração, de 9 para 7 membros, bem como 
promoveu a segregação entre este Conselho e a Diretoria 

Executiva, reduzindo o número de diretores, de 3 para 2 membros: 
um Diretor Executivo e de um Diretor de Operações.

Eleição do Conselho Fiscal 2018

Criação do Fundo de Equalização e Renovação do Fundo de Contingências 

Segregação do Conselho de Administração da Diretoria Executiva 

Na primeira reunião do Conselho de Administração realizada no 
dia 30 de maio de 2018 foram eleitos para um mandato de 4 anos, 
a Diretoria Executiva formada por Rômulo Marinho do Rêgo e 
Dagoberto Lourenço Ribeiro, respectivamente Diretor Executivo e 
Diretor de Operações, para dirigirem a execução tática e 
operacional da cooperativa sob a coordenação do Presidente do 
Conselho de Administração. A Diretoria tomou posse após ser 
homologada pelo Banco Central do Brasil.

Eleição da Diretoria Executiva

e Araújo Leite e Roberto Vilmar Satur. 

Sicredi Creduni Relatório Anual 2018
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Inauguração da Agência Patos

Reforma da Agência Castelo Branco

No dia 10 de outubro foi inaugurada a Agência Patos na presença dos 
associados da Sicredi Creduni da região, representantes do 
cooperativismo e de autoridades locais. Participaram da solenidade o 
Presidente da Central Sicredi N/NE, Dr. Wilson Ribeiro e o 
Superintendente Wellington José da Silva; o Presidente do Sistema 
OCB/Sescoop-PB, Dr. André Pacelli; o Secretário de Finanças da 
Prefeitura de Patos, Arnon Medeiros, conselheiros, delegados, 
colaboradores e associados. A agência conta com os colaboradores 
Silvio Cezar Araújo e Sandra Monteiro e com a estagiária Lívia Queiroz.

A Agência Castelo Branco em João Pessoa foi reformada seguindo 
os padrões do Sicredi e reaberta ao público em 23 de outubro de 
2018. Atualmente está sendo utilizada majoritariamente para o 

atendimento dos servidores de novos órgãos e instituições 
públicas que estão aderindo à Sicredi Creduni, bem como pelos 

servidores da UFPB que preferem os seus serviços. 

I Fórum de Líderes Sicredi da Paraíba

Atualização do Planejamento Estratégico  

Expansão: órgãos com servidores associados à Sicredi Creduni em 2018

Nos dias 28 e 29 de setembro foi realizado o I Fórum de Líderes 
Sicredi da Paraíba, organizado pelos dirigentes das cooperativas 
Sicredi na Paraíba. O evento contou com a presença maciça dos 
gestores e líderes cooperativistas da Sicredi Creduni e das 
cooperativas coirmãs, bem como de autoridades de órgãos públicos 
locais que prestigiaram às palestras sobre o Sistema Sicredi. O Sr. 
João Tavares, Presidente da SicrediPar, proferiu palestra na qual 
abordou o momento vivenciado pelo cooperativismo no Brasil, no 
mundo e pelo Sistema Sicredi.

Diretores, gerentes e colaboradores da Sicredi Creduni participaram 
da atualização do Planejamento Estratégico (PE) para o ano de 2019 
e a sua adequação ao PE do Sicredi 2016-2020. As atividades foram 

coordenadas pelo Gerente de Desenvolvimento da Central Sicredi 
N/NE, Ricardo Zacarias Passos, e os presentes, após análise e 

discussão conjunta dos dados de 2018 adequaram as estratégias e 
ações em andamento à realidade atual para 2019.

Dentro do processo de expansão, ao longo de 2018, filiamos servidores dos seguintes órgãos e instituições públicas 
na Paraíba:

Órgãos Federais: Receita Federal, Polícia 
Federal, INSS, IFPB, Embrapa, DNOCS, INSA, DNIT, 
CONAB, ANVISA, FUNASA, Ministério do Trabalho 
e Emprego, IBAMA, INCRA, INFRAERO, Ministério 
da Agricultura, Ministério da Fazenda, Ministério 
da Saúde e Ministério do Planejamento. 

Órgãos Estaduais: Corpo de Bombeiros, Tribunal 
de Justiça da Paraíba, Polícia Militar, Secretaria 
de Educação, Ministério Público da Paraíba, 
DETRAN, Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado da Paraíba, Receita Estadual e 
Secretaria de Saúde. 

Migração para o Sistema Sicredi 

Em 2018 continuou o processo de migração das cooperativas 
da Central Sicredi N/NE para o Sistema Sicredi. Em agosto de 
2015 foi firmado o compromisso de participar deste sistema, 
depois foram adequados os normativos, seguido da 
implantação da marca, com a mudança das fachadas, o interior 
das agências e da sede administrativa e, finalmente no dia 30 
de outubro de 2018, a nossa Sicredi Creduni passou a utilizar o 
sistema operacional do Sicredi. 

Neste processo, contamos com o apoio da nossa cooperativa 
madrinha Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, do CAS – Centro 
Administrativo Sicredi, da Central Sicredi N/NE, das cooperativas 
Sicredi União Paraná/São Paulo, Sicredi Pernambucred, Sicredi 
Centro Paraibana, Sicredi João Pessoa e Sicredi Cooperjuris, que 
deslocaram técnicos, bem como acolheram nossos 
colaboradores para treinamento. 

Foi um trabalho intercooperativo que exigiu dos colaboradores e 
dirigentes da nossa cooperativa novas habilidades e 
conhecimentos, bem como a adequação de equipamentos, 
serviços e produtos. 

Durante o processo de migração ocorreram dificuldades de 
adaptação provocadas principalmente pela reparametrização 
dos produtos e serviços. O trabalho cooperativo entre os nossos 
colaboradores, o pessoal do Sicredi e os associados foi de vital 
importância para detectar e resolver os impasses surgidos. 
Agradecemos a paciência, confiança e prestimosidade dos 
associados que muito contribuíram para superação de 
dificuldades surgidas no período de migração. 

A Sicredi Creduni trabalha hoje com o sistema operacional do 
Sicredi e compartilha de processos e práticas que permitem 
ofertar aos nossos associados os serviços e produtos do 
Sicredi dentro de padrões de qualidade que, temos certeza, 
colocarão em um futuro próximo a nossa cooperativa em 
destaque junto às demais 115 cooperativas que compõem o 
Sistema.

Com a implantação da plataforma digital e do novo CORE, que 
está sendo desenvolvido pelo Sistema Sicredi com previsão de 
conclusão para 2020, já tendo sido entregue parte do banco 
digital com o WOOP, será disponibilizado para os associados da 
Sicredi Creduni o que existe de mais avançado em tecnologia 
para instituições financeiras.

Para esclarecer dúvidas, acesse: sicredi.com.br/bemvindosnne. 

Relatório Anual 2018
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Sicredi XX

Estados com 
agências do Sicredi

Estados com projeto de 
expansão em andamento

AM

RR
AP

AC
RO

MT

PA

TO

GO

MS

RS

SC

PR

SP

MG

BA

MA

PI

CE

SE

AL

PE

RN

RJ

ES

DF

116 cooperativas formam
o Sistema Sicredi 

Somos a única instituição 
financeira em mais de 
200 municípios do país

PB

    Sicredi Creduni

Presença Nacional
do Sicredi

Mais de 4 milhões de associados
Presença em 22 estados e no Distrito Federal
1,6 mil agências
5 centrais
Mais de 24,4 mil colaboradores 
Mais de 300 soluções financeiras

Solidez Financeira
em 2018  - Sicredi

Há mais de 116 anos
no mercado

R$96,3 bilhões
de Ativos

R$ 57,3 bilhões
de saldo em Carteira de Crédito

R$ 2,7 bilhões
Resultado Líquido

R$ 60,2 bilhões
em Depósitos Totais

R$15,2 bilhões
em Patrimônio Líquido

Paraíba

Agência Patos

Sede Administrativa
              Agência UFCG
              Agência UEPB

                     Agência UFPB
Agência Castelo Branco

Patos

Campina Grande

João Pessoa

Presença da
Sicredi Creduni

Solidez Financeira em 2018
Sicredi Creduni

Mais de 7.800 de associados

5 Agências e 1 Sede Administrativa

Mais de 300 soluções financeiras

R$175 milhões
de saldo em Carteira

 de Crédito

142 milhões
em Depósitos Totais

R$R$ 67,5 milhões
em Patrimônio Líquido

16,9 milhões
Resultado Líquido

R$ 40 milhões
Capital Social

R$

240,3 milhões
de Ativos

R$

Presença na Paraíba

50 colaboradores

Sicredi Creduni
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Brasil Central

Centro Norte

PR/SP/RJ

Sul/Sudeste

Associados

Norte/Nordeste 

No Sicredi, o associado conta com a solidez e a segurança 
de um sistema que cresce e evolui há mais de 116 anos.

Delegados
Seccionais

Cooperativas

Associados

Centrais

São os donos do negócio e têm 
direito a voto com peso igual 
nas decisões da cooperativa, 
independente do volume de 
recursos aplicados. Vinculam-
-se às cooperativas filiadas, 
integralizando cotas de capital.

São os representantes eleitos 
pelos associados. Têm o papel 
de levar os assuntos de interes-
se e as decisões do grupo 
seccional para as assembleias 
gerais da cooperativa.

É onde o associado se relaciona. Têm como objetivos: 
estimular a formação de poupança, administrar os 
recursos e conceder empréstimos aos associados, 
além de prestar serviços próprios de uma instituição 
financeira convencional por meio de suas agências. 
São as instâncias decisórias primárias do Sistema. 

Entre as 116 cooperativas de crédito, a Sicredi Creduni.

Junto com as cooperativas, são as 
controladoras da SicrediPar. Difundem o 
cooperativismo de crédito e efetuam a 
supervisão das cooperativas singulares 
filiadas, apoiando-as nas atividades de 
desenvolvimento e expansão. 

Estrutura de apoio do
Sicredi à Cooperativa Monitora o cumprimento dos deveres 

legais e estatutários da administração.
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Fundação
Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Banco 
Cooperativo 
Sicredi

Conselho Fiscal Confederação
Sicredi

Empresas Controladas

Sicredi Cartões

Administradora
de Consórcios Sicredi

Corretora
de Seguros Sicredi

Adminstradora de 
Bens Sicredi

SicrediPar
Conselho de
Administração

Rabo Partnerships
B.V. e IFC

Confederação Sicredi

Banco Cooperativo Sicredi

Fundação Sicredi

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)

É o centro de serviços compatilhados
entre as empresas e as entidades que
integram o Sicredi

Promove o acesso do Sistema ao mercado finan-
ceiro, desenvolve e disponibiliza produtos e 
serviços financeiros. É responsável pela estrutura 
centralizada de gestão de riscos do Sistema e 
administração em escala dos recursos. Tem como 
parceiros estratégicos o Rabo Partnerships B.V., e 
a International Finance Corporation (IFC).

Mantém viva a essência do cooperativismo, por meio 
de iniciativas educacionais e culturais cooperativas e 
sustentáveis aderentes à estratégia, contribuindo 
com qualidade de vida aos associados, colaboradores 
e sociedade. 

Tem por objeto principal prestar garantia de depósitos, 
na forma, condições e limites previstos em regulamentos 
próprios, aos associados das cooperativas. Suas reservas 
são constituídas por contribuições mensais ordinárias e 
extraordinárias das cooperativas ao fundo, 
ressarcimentos e recuperação de ativos. 

É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena 
as decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participa-
ção direta e formal das cooperativas de crédito na gestão 
corporativa e dar maior transparência à estrutura de governan-
ça. O Conselho de Administração se reúne mensalmente para 
discutir e deliberar acerca dos temas estratégicos e sistêmicos.
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Impacto da
Sicredi Creduni

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

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

Perfil dos colaboradores 
da Sicredi Creduni 

50
Colaboradores

Relacionamento
próximo

68%

32%

Mulheres

Homens

Gênero

46%

26%

18%

10%

Faixa
Etária

2%

62%

36%

CPA 10

CPA 20
Não possui

30 a 40 anos

Até 30 anos

40 a 50 anos
Mais de 50 anos

Certificação
Profissional
Anbima
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Riqueza gerada pela cooperativa em 2018
O associado da Sicredi Creduni economiza ao tomar em-
préstimos na cooperativa e não nos bancos, ao pagar tari-
fas de serviços mais baratas, bem como ganha ao aplicar 
suas economias na cooperativa e ao receber um percen-
tual sobre o saldo médio de sua conta corrente. Quando 
se contabilizou todos os benefícios obtidos pelos coo-
perados em fazer negócios com a Sicredi Creduni e não 
com os bancos, no ano de 2018 se chegou a um total de 
R$ 19.492.008,55. São 19,5 milhões de reais que perma-
neceram na comunidade e não foram transferidos para 
os acionistas dos bancos em outras praças. É assim que 
a Sicredi Creduni contribui com o desenvolvimento local. 

Distribuição da riqueza gerada 
É interessante observar que da riqueza gerada pela Si-
credi Creduni em 2018, aproximadamente 9,6 milhões de 
reais foram para os serviços e produtos destinados aos 
tomadores de crédito e 9,7 milhões de reais foram para os 
aplicadores.
O valor gerado pela cooperativa em 2018 pode ser obser-
vado no cálculo do Valor Cooperativo Agregado Invisível 
fornecido na tabela abaixo: 

O Valor Cooperativo Agregado segue o modelo desenvol-
vido por Ênio Meinen e Márcio Port no livro O Cooperati-
vismo de Crédito ontem, hoje e amanhã da Editora CON-
FEBRAS, 2012.

Total da carteira: Saldo médio da carteira de todos os 
produtos durante o ano de 2018;
Taxa média cooperativa: Taxa média anual paga (caso 
dos empréstimos) ou recebida (caso dos investimentos) 
pelos associados da Sicredi Creduni no ano de 2018; 
Desembolso/retorno anual (Sicredi Creduni): Valor pago 
(empréstimos) ou recebido por meio de juros referentes 
aos investimentos, pelo cooperado no decorrer do ano de 
2018 nas suas transações com a Sicredi Creduni;
Taxa média do mercado: Taxa média paga (caso dos em-
préstimos) ou recebida (caso dos investimentos) das três 
maiores instituições financeiras presentes na área de 
atuação da Sicredi Creduni;
Desembolso/ retorno anual (Banco): Valor que o coope-
rado pagaria ou receberia caso tivesse feito as suas tran-
sações com uma das três maiores instituições financeiras 
na área de atuação da Sicredi Creduni;

Economia: Valor que o cooperado economizou por ter fei-
to seus empréstimos ou investido seus recursos na Sicre-
di Creduni;
Ganho total: Valor que deixou de ser pago ou foi recebido 
pelos cooperados que optaram em realizar as operações 
com a Cooperativa e não no mercado;

12,06%: É a remuneração das aplicações de longo prazo 
da Sicredi Creduni e correspondem a 188,44% do CDI - 
Rendimento bruto.
5,76%: É a taxa média anual dos investimentos de longo 
prazo nos três principais bancos concorrentes que atuam 
na área da Sicredi Creduni e corresponde a 90% do CDI - 
Rendimento bruto.
5,92%: É a taxa média anual dos investimentos de curto 
prazo na Sicredi Creduni e corresponde a 92,50% do CDI - 
Rendimento bruto.
5,31%: É a taxa média anual dos investimentos de curto 
prazo nos três principais bancos concorrentes que atuam 
na área da Sicredi Creduni e corresponde a 83% do CDI - 
Rendimento bruto.
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Com a palavra
nossos associados

Euliene Figueiredo da Rocha

David Fernandes

Aluska Farias de O. Amaral

Jairo Bezerra Silva

Uma das coisas mais importantes da Sicredi Creduni é a 
sua gente. Atendimento impecável. Além disso, o fato de 
ter sido uma excelente parceira. Tanto na minha vida 
privada – sempre com uma boa solução; como na 
institucional, ao apoiar iniciativas culturais na nossa 
Universidade.

“ “

Na minha visão o cooperativismo contribui para ambos os 
lados atendidos, pois enxergo a Sicredi Creduni como uma 
parceira, onde tenho um tratamento humano, respeitoso e 
de muito diálogo, buscamos juntos as melhores soluções 
para meus investimentos. Nunca fui a esta Cooperativa 
sem ter minhas dúvidas esclarecidas.

“ “
Desde o ano de 2018 sou associado da Agência UEPB. 
Durante esse período, passei a planejar melhor o meu 
orçamento, como também a contar com taxas de juros 
melhores do que as ofertadas pelo mercado. Recomendo 
àqueles não associados, o ingresso na cooperativa!

“ “

Assim que entrei na universidade em 2008 fui 
apresentada à Sicredi Creduni e as vantagens em me 
associar. O Cooperativismo nos ajuda não só na questão 
de créditos/empréstimos, mas também no auxílio do 
controle sobre nossos gastos e incentivo ao 
investimento.

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

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

Também contamos com a garantia do Fundo 
Garantidor do Cooperativismo de Crédito 
(FGCoop) – www.fgcoop.coop.br –, que foi 
criado com o objetivo de cumprir o mesmo 
papel que o FGC desempenha para os bancos 
comerciais, garantindo depósitos e viabilizando 
a assistência financeira a instituições com 
eventuais dificuldades de liquidez. Ele oferece 
garantia aos depósitos das pessoas físicas e 
jurídicas integrantes do quadro social de suas 
cooperativas de até 250 mil reais por associa-
do.

Para garantir a continuidade de bons resulta-
dos aos aplicadores a Sicredi Creduni criou o 
Fundo de Equalização, que junto ao Fundo de 
Contingências e aos recursos da Reserva Legal 
representam capitais de qualidade exigidos por 
Basiléia. As reservas e os fundos possibilitam 
melhores resultados e segurança para o 
associado e colocam a Sicredi Creduni em 
situação de destaque entre as demais institui-
ções financeiras cooperativas do norte e 
nordeste, dispondo de 19,2 milhões de reais em 

Segurança
Financeira

Fitch: AA

Standard & Poor’s: AAA

Moody’s: Aa2

Reserva Legal e Fundo de Contingências. 
A Sicredi Creduni manteve o nível de risco IA 
durante todo o Exercício 2018, uma excelente 
avaliação do Rating calculado mensalmente 
pela Central Sicredi N/NE. 

Conta também com uma área de Controles 
Internos e um Conselho Fiscal altamente 
qualificados para verificar a conformidade de 
suas ações, bem como com Auditorias Internas 
e Externas periodicamente acompanhadas pelo 
Banco Central do Brasil. 

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

Relatório Anual 2018
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Integração do sócio
à cooperativa
A Sicredi Creduni realiza uma série de atividades 
sociais para integrar o associado à cooperativa, 
entre estas o Encontro de Aniversariantes, ações 
comemorativas no Dia da Mulher, Dia das Mães, 
Café da Manhã Junino, Dia dos Pais, Semana dos 
Servidores e Confraternizações de Final de Ano.
 
O Encontro de aniversariantes realizado 
mensalmente em Campina Grande e João Pessoa 
reúne mais de 60 associados em cada cidade.

Sicredi Creduni e seus associados realizam 
doações de brinquedos para mais de 450 
crianças  

Nos dias 12, 14 e 20 de dezembro a Sicredi Creduni realizou as 
entregas dos presentes da Campanha Natal + Solidário em 
Patos na Creche Tia Luci; em Campina Grande na Creche 
Soraya Magnólia; em São José da Mata na Creche Karine da 
Silva e em João Pessoa na Escola Estadual Desembargador 
Braz Baracuhy. Ao todo, mais de 450 crianças foram 
beneficiadas. 

A Sicredi Creduni agradece a solidariedade e cooperação de 
todos os que contribuíram, mais uma vez, para o sucesso da 
campanha.

Como fazemos
a diferença

Sicredi Creduni realiza pelo 4º ano consecutivo 
doações de livros, lixo eletrônico e papéis recicláveis 

Em 2018 a Sicredi Creduni promoveu mais uma edição da 
campanha “Doe livros, compartilhe conhecimento e coopere 
com o meio ambiente”. Desde 2015, a Sicredi Creduni já 
arrecadou mais de 13 mil livros, aproximadamente 6 
toneladas de lixo eletroeletrônico e 5 toneladas de papéis 
recicláveis, beneficiando os associados e a comunidade 
paraibana. 

Responsabilidade Social 

O evento além de proporcionar integração entre os 
associados, promove palestras sobre educação 
cooperativista e financeira, informa sobre a 
situação atual da cooperativa e o impacto de sua 
atuação na comunidade, seguido de atividades 
festivas comemorativas.

A Sicredi Creduni participou da 5ª Semana Nacional de Educação 
Financeira (ENEF) promovida pela UFPB em João Pessoa entre os 
dias 14 e 18 de maio. Atendendo a convite da organização do 
evento, no dia 18 de maio, o Presidente da Sicredi Creduni, Prof. 
Paulo Ortiz Rocha de Aragão, Planejador Financeiro Pessoal 
credenciado pelo Planejar – Associação Brasileira de 
Planejadores Financeiros proferiu palestra sobre educação 
financeira nas cooperativas.

 Sicredi Creduni participa da 5ª Semana 
Nacional de Educação Financeira

Sicredi Creduni participa de Copa Cooperativista 

A Sicredi Creduni participou da Copa Cooperativista 
2018, promovida pelo Sistema OCB/Sescoop-PB. O 
torneio contou com 84 participantes, entre 
cooperados e colaboradores de nove cooperativas 
dos ramos agropecuário, de crédito, trabalho, 
consumo e saúde. Um momento de integração que 
contribuiu para fortalecer um dos nossos princípios: 
o da intercooperação.

A Campanha Torcer Juntos pelo Brasil promovida pela Central 
Sicredi N/NE ocorreu no período de 19/02 a 30/05 para os 
associados que realizaram operações de crédito, aplicações em 
RDC, seguros e consórcios. Feito o sorteio pela Loteria Federal, 
foi contemplado na Sicredi Creduni o associado da Agência 
Centro de Vivência UFPB, Alfredo Ismael Curbelo Garnica. A 
premiação, que constou de uma Smart TV 55” LG e do Kit Torcer 
Juntos, foi realizada no dia 15/06, em João Pessoa/PB.

A Sicredi Creduni contribuiu pelo 3º ano consecutivo com a 
realização da III Corrida de Rua da UEPB – Educando para viver 
bem, que aconteceu no dia 26 de agosto, às 8 horas em um 
percurso de 3 e 5 km com largada e chegada em frente ao 
Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no Catolé, em 
Campina Grande.

Promovida pela Pró-Reitoria Estudantil e Coordenadoria de 
Esporte e Lazer da UEPB, a corrida busca promover campanha 
contra o sedentarismo, além de sensibilizar e mobilizar 
servidores e alunos da UEPB bem como a comunidade externa 
sobre a importância da prática esportiva, buscando sempre a 
melhoria da saúde e qualidade de vida. De parabéns todos os 
que compõem a UEPB por esta iniciativa!

A palestra abordou a importância do Planejamento Financeiro Pessoal para uma vida financeira 
equilibrada, bem como a missão da Sicredi Creduni na busca do bem-estar econômico financeiro dos 
associados mediante educação, orientação e soluções econômico-financeiras. Ilustrou a palestra com os 
benefícios que a cooperativa proporciona aos seus associados, tanto àqueles que tomam empréstimos 
quanto aos que investem na cooperativa.

Sicredi Creduni apoia e participa da III 
Corrida de Rua da UEPB

Sicredi Creduni premia associado na 
Campanha Torcer Juntos pelo Brasil
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Toda cooperativa deve destinar por lei (Lei 5.764/71) pelo menos 5% de seu resultado financeiro do 
exercício ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES). A intenção é fortalecer os 
princípios do cooperativismo, com todos se apoiando. O Fundo oferece assistência aos associados, seus 
familiares e, quando previsto nos estatutos, aos colaboradores da cooperativa em três frentes:

1) ASSISTÊNCIA TÉCNICA

apoia a contratação de técnicos para desenvolvi-
mento da atividade econômica dos associados, 
melhorando as condições da atividade profissional e 
da subsistência familiar.

Atividades de capacitação técnica nas áreas: da 
própria atividade, especialidade ou profissão; de 
economia, investimento e consumo e de direito 
tributário e fiscal.

1.1) Cursos e treinamentos para colaboradores e 
estagiários

Exemplos: cursos preparatórios para CPA, MBA e de 
treinamentos promovidos pelo Sistema Sicredi.

Público: Colaboradores e estagiários

Valor previsto: R$ 70.250,00

Valor gasto: R$ 58.021,09

1.2) Cursos de curta duração

De responsabilidade de instituições parceiras como 
SENAI, SENAC, SEBRAE e SESCOOP, direcionados para 
geração de rendas e capacitação profissional.

Público: Associados e dependentes

Valor previsto: R$ 60.250,00

Valor gasto: R$ 51.080,56

1.3) Minicursos e palestras

Público: Cooperados, dependentes e colaboradores

Valor previsto: R$ 15.000,00

Valor gasto: R$ 3.780,00

2) ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

tem como objetivo melhorar os conhecimentos do 
quadro social, familiares e colaboradores da coope-
rativa com o desenvolvimento de atividades educati-
vas para a difusão e o fomento do cooperativismo, 
por meio de cursos, palestras, seminários e treina-
mentos com profissionais especializados.

2.1) Cursos e treinamentos promovidos pelo Sistema 
Sicredi e voltados para a gestão e fiscalização da 
Sicredi Creduni.

Público: Dirigentes e Colaboradores
Valor previsto: R$ 111.000,00
Valor gasto: R$ 99.031,67

2.2) Contribuição Cooperativista à OCB

Valor previsto: R$ 83.000,00
Valor gasto: R$ 82.924,31

3) ASSISTÊNCIA SOCIAL

visa ajudar, melhorar e proteger a vida dos 
cooperados, das suas famílias e dos colaboradores 
por meio de apoio social e de saúde, com eventos, 
atividades esportivas e culturais.

3.1) Encontro de Aniversariantes
Público: Sócios aniversariantes
Valor previsto: R$ 78.500,00
Valor gasto: R$ 54.742,76

3.2) Comunicação com os sócios
Valor previsto: R$ 17.000,00
Valor gasto: R$ 4.989,00

3.3) Material gráfico e de divulgação
Valor previsto: R$ 40.000,00
Valor gasto: R$ 43.593,88

3.4) Confraternizações

Realização de AGO, de AGE, de encontros 
preparatórios com delegados e grupos seccionais, de 
festividades de final de ano e de datas 
comemorativas associadas ao quadro de cooperados.

Valor previsto: R$ 10.000,00
Valor gasto: R$ 17.688,05

3.5) Patrocínios e doações*

Total dos custos orçados: R$ 485.000,00
Total dos valores gastos: R$ 415.851,32

Destinação de 5% das sobras de 2018: R$ 845.101,23

Saldo inicial: R$ 1.278.712,76
Saldo final: 1.707.962,67

Patrocínios não custeados pelo FATES 
Valor previsto: R$ 55.000,00
Valor gasto: R$ 55.000,00

*Este item foi redistribuído para material gráfico e de 
divulgação.

Relatório Anual
do FATES 2018

Toda cooperativa deve destinar por lei (Lei 5.764/71) pelo menos 5% de seu resultado 
financeiro do exercício ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).
A intenção é fortalecer os princípios do cooperativismo, com todos se apoiando. O Fundo 
oferece assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, 
aos colaboradores da cooperativa em três frentes: 

1) ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Apoia a contratação de técnicos para desenvolvi-
mento da atividade econômica dos associados, 
melhorando as condições da atividade profissional e 
da subsistência familiar. Consiste de Atividades de 
capacitação técnica nas áreas: da própria atividade, 
especialidade ou pro- fissão; de economia, investi-
mento e consumo e de direito tributário e fiscal. 

1.1) Cursos e treinamentos para colaboradores, 
cooperados e estagiários 

1.1.1) Cursos preparatórios para CPA, MBA e de     
treinamentos promovidos pelo Sistema Sicredi

Público: Colaboradores e estagiários
Valor previsto: R$ 70.000,00 

1.1.2) Participação no MBA de Gestão de Cooperati-
vas de Crédito a ser realizado em parceria com a 
OCB/Sescoop-PB.

Público: Colaboradores e cooperados
Valor previsto: R$ 30.000,00

1.2) Cursos de curta  duração 
De responsabilidade de instituições parceiras como 
SENAI, SENAC, SEBRAE e SESCOOP, direcionados 
para geração de rendas e capacitação profissional.
Público: Associados e dependentes
Valor previsto: R$ 80.000,00

1.3) Minicursos e palestras
Público: Cooperados, dependentes e colaboradores               
Valor previsto: R$ 18.000,00

2) ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

Tem como objetivo melhorar os conhecimentos do 
quadro social, familiares e colaboradores da coo- 
perativa com o desenvolvimento de atividades 
educativas para a difusão e o fomento do coope- 
rativismo, por meio de cursos, palestras, seminários 
e treinamentos com profissionais especializados.

2.1) Cursos e treinamentos promovidos pelo 
Sistema Sicredi e voltados para a gestão e fiscali-
zação da Sicredi Creduni.

Público: Dirigentes e Colaboradores
Valor previsto: R$ 172.000,00

2.2) Contribuição Cooperativista à OCB
Valor previsto: R$ 92.000,00

3) ASSISTÊNCIA SOCIAL

Visa ajudar, melhorar e proteger a vida dos coope- 
rados, das suas famílias e dos colaboradores por 
meio de apoio social e de saúde, com eventos, ativi-
dades esportivas e culturais.

3.1) Encontro de  aniversariantes  
Público: Sócios aniversariantes
Valor previsto: R$ 70.000,00

3.2) Recepção aos novos associados
Público: Sócios recém-filiaados
Valor previsto: R$ 10.000,00

3.3) Comunicação com os  sócios
Valor previsto: R$ 18.000,00

3.4) Material gráfico e de divulgação
Valor previsto: R$ 50.000,00

3.5) Confraternizações

3.5.1) Realização de AGO, de AGE, de encontros 
prepara- tórios com delegados e grupos seccionais, 
de festividades de final de ano e de datas comemo-
rativas associadas ao quadro de cooperados.
Valor previsto: R$ 30.000,00

3.6) Patrocínios e doações
Valor previsto: R$ 20.000,00

3.7) Despesas excepcionais referentes ao Exercício 
2019: 

Comemoração dos 20 anos da Sicredi Creduni: 

3.7.1) Livro comemorativo dos 20 anos
Valor previsto: 60.000,00

3.7.2) Atividades comemorativas do aniversário de 
20 anos
Valor previsto: R$ 110.000,00

Total dos custos orçados: R$ 830.000,00

Saldo inicial: R$ 1.707.962,67

Patrocínios não custeados pelo FATES R$ 
60.000,00

Proposta do Conselho de Administração da Sicredi 
Creduni aprovada na reunião do dia 18/03/2019. O 
conselho propõe a AGO a flexibilidade de remaneja-
mento de recursos de uma rubrica para outra, caso 
haja necessidade. 

Proposta de Orçamento
do FATES 2019
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Associados 

6.682

2016 2017 2018

Depósitos Totais (milh  de R$)

2016 2017 2018

Ativos Totais (milh es de R$)

2016 2017 2018

Resultado Líquido (milh es de R$)

2016 2017 2018

Operações de Crédito (milh  de R$)

2016 2017 2018

Capital Social (milh  R$)

2016 2017 2018

Reservas Totais (milh es de R$)

2016 2017 2018

Patrimônio líquido (milh es de R$)

2016 2017 2018

Resultados Financeiros
da Sicredi Creduni 2018

7.356
7.857

159.220
174.994

117.541
142.034

39.793

39.313
40.087

179.579

203.585
240.256

16.042

12.335

14.304
16.902

61.699

66.332
67.591

142.210

101.608

14.251

19.232
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Durante o ano de 2018, tivemos uma série de avanços importantes na digitalização, 
ampliação, consolidação e fortalecimento do Sicredi. Conheça abaixo algumas delas:

Ao longo de 2018, o Sicredi continuou investindo no 
processo de transformação digital, que tem o objetivo 
de atualizar continuamente os sistemas e soluções 
para atrair novos associados e apoiar a perenidade de 
nosso negócio. O Sicredi Woop e a digitalização de 
nossos produtos e serviços bancários são algumas das 
primeiras iniciativas nessa direção, que continuarão a 
gerar frutos nos próximos anos.

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

Programa Crescer, Pertencer e a União faz a diferença

Consideramos fundamental difundir a cultura do cooperativismo entre nossos associados. 
Por isso, a Sicredi Creduni implantará os Programas Crescer, Pertencer e A União Faz a 
Vida a partir de 2019. 

Com o Programa Crescer, voltado para a educação com foco em cooperativismo e cooperati-
vismo de crédito, os associados e futuros associados têm uma maior compreensão sobre as 
sociedades cooperativas, seu funcionamento, benefícios e diferenciais em relação a outras 
instituições financeiras. Com essa formação, eles também passam a compreender seu papel 
de donos do negócio e a importância de participar da governança da cooperativa, podendo 
despertar o interesse em assumir uma função de liderança.

O Programa Pertencer tem o objetivo de trazer mais transparência para o nosso negó-
cio e estimular a participação nas assembleias e nos processos decisórios. Por meio 
dele, engajamos os associados, estabelecemos as regras de participação e orientamos o 
modelo de gestão participativa.

Já o Programa A União Faz a Vida, 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 prota-
gonistas 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. 

Saiba mais sobre o Programa em 
www.auniaofazavida.com.br

Destaques do
Sistema em 2018

Prêmios do
Sicredi em 2018

Sicredi Creduni
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Este Relatório trata das atividades desenvolvidas 
pela Sicredi Creduni no Exercício 2018, 
compreendendo as ações administrativas, as 
atividades financeiras e os resultados contabéis 
apresentando ao quadro social, de acordo com os 
dispositivos legais e estatutários, o 
desenvolvimento de nossa Cooperativa no referido 
exercício. O Conselho de Administração da Sicredi 
Creduni considera que os resultados apresentados 
são muito positivos quanto ao atendimento aos 
associados nas operações ativas e passivas, mas 
ainda precisa melhorar no oferecimento e 
prestação dos serviços considerados acessórios e 
trabalhar no sentido de que mais cooperados 
operem integralmente com a sua cooperativa. 

1. Quadro Social: Foram adicionados 687 novos 
associados ao quadro social da cooperativa assim 
distribuídos: agência Centro de Vivência/UFPB 155, 
agência Castelo Branco/UFPB 106, agência UFCG 
327, agência UEPB 62 e agência Patos 37. Com estas 
associações, os falecimentos, as desfiliações e as 
exclusões o quadro social terminou o ano com 
7.857.

2.  Ações Administrativas: 
2.1. Assembleia Geral Ordinária realizada em 
13/03/2018;
2.2. Cumprimento de todas as obrigações com o 
Sistema Sicredi, com a Central Sicredi N/NE, Banco 
Central do Brasil, Junta Comercial, Receita Federal, 
INSS, FGTS, SICAF, SIAPE e obrigações trabalhistas;
2.3. Foi inaugurado no dia 10/10/2018 a Agência de 
Patos que permitiu melhor atendimento aos 
associados da UFCG e IFPB na cidade, assim como 
aos servidores públicos que se associaram à 
cooperativa o que propiciou a expansão dos 
negócios na cidade de Patos e cidades próximas;
2.4.  Término da reforma da Agência do Castelo 
Branco em conformidade com as normas de 
identidade visual Sicredi;
2.5.  Realizado ao longo de todo o ano a capacitação 
dos colaboradores que atuarão na Central de 
Relacionamento ao Associado (CRM);  
2.6.  Realizadas melhorias nos Relatórios do Setor 
de Cobrança e Recuperação de Crédito de modo a 
controlar todo o processo de cobrança e 
recuperação de crédito e permitir focar as ações 
para aumentar a eficácia da cobrança e 
recuperação de créditos; 
2.7. Reunião mensal do Comitê de Expansão e 
Marketing com a participação da Diretoria 
Executiva, Gerentes e Conselheiros para avaliar a 
eficácia das ações para a expansão da Sicredi 
Creduni, assim como discutir e acompanhar as 
estratégias de expansão e marketing que foram 
implementadas;

2.8. Excelente avaliação do Rating calculado men-
salmente pela Central Sicredi N/NE, com a coopera-
tiva mantendo o nível de risco IA, durante todo o 
exercício;
  
2.9. A Sicredi Creduni ocupou o 1º lugar no Ranking 
da Central Sicredi N/NE durante dois meses do ano, 
em três meses ocupou o 2º lugar, em cinco ocupou 
o 3º e em dois a 4ª colocação. O Ranking é uma 
média ponderada dos Ativos Totais, Rating, Renta-
bilidade dos Ativos e Evolução Anual. A Sicredi 
Creduni manteve ao longo do ano a primeira colo-
cação na rentabilidade sobre os ativos, uma medida 
da eficiência na gestão dos ativos e quanto de 
sobras eles estão gerando; 

2.10.  Contratação de 7 colaboradores, sendo 2 para 
Agência UFCG, 3 para Agência UFPB e 2 para a Agên-
cia Patos. Além de 9 estagiários e 2 menores apren-
dizes;

2.11. Publicação após a AGO do Informativo Sicredi 
Creduni Informa e no início do 2º semestre do Rela-
tório do 1º semestre de 2018;
  
2.12. Manutenção do site institucional, Facebook, 
Instagram e envio de SMS para divulgação da coo-
perativa entre os associados. 

3. Treinamento de Dirigentes e de Gerentes:

3.1. Segmentação e encarteiramento;

3.2. Plataforma de relacionamento (CRM e Campa-
nhas), indicadores e relatórios gerenciais;

3.3. Melhores práticas para o Conselho de Adminis-
tração em Cooperativas de Crédito – Módulo I, II e 
IIII;

3.4. Programa de Desenvolvimento em Gestão e 
Liderança;

3.5. Introdução às Finanças Corporativas;

3.6. Planejamento Estratégico do Sicredi;

3.7. Mudanças econômicas que afetam o cooperati-
vismo;

3.8. Ciclo de relacionamento com o associado;

Relatório Anual
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3.9. Risco de Crédito – Metodologia do Sicredi;
3.10. Fundamentos e práticas de gestão;
3.11. Desenvolvimento de crédito – Central Sicredi N/NE;
3.12. Negociação Estratégica.

4. Cursos de Capacitação para Colaboradores:
4.1. Qualidade no atendimento ao associado;
4.2. Formação de multiplicadores - Jeito Sicredi de Ser;
4.3. Formação de multiplicadores - Jogo do Jeito;
4.4. Legislação Trabalhista - Direitos e Deveres;
4.5. Preparatório em CPA 10;
4.6. Gestão de Finanças Pessoais;
4.7. Preparatório em CPA 20;
4.8. Gestão de Cooperativas de Crédito – Módulo I, II e III;
4.9. Novos Líderes;
4.10. Planejamento Tático e Gestão de Projetos de RH;
4.11. Produtos e serviços financeiros;
4.12. Portfólio dos produtos Sicredi;
4.13. Análise de crédito corporativo e risco – PF;
4.14. Análise de crédito corporativo e risco – PJ;
4.15. Cobrança, Renegociação e Recuperação de Crédito;
4.16. Jeito Sicredi de Ser.

5. Ação de mobilização entre cooperados e colaboradores da Sicredi Creduni dentro da programação do 
Dia C promovido pela OCB/Sescoop-PB para doação de lixo eletrônico, que repassado para a Escola 
Técnica Redentorista (Projeto Eter Recicla) em Campina Grande e para a Usina de Resíduos Sólidos em 
João Pessoa.

6. Ação de mobilização entre cooperados e colaboradores da Sicredi Creduni dentro da programação do 
dia C promovido pela OCB/Sescoop-PB para doação de 1.000 livros que foram repassados em Campina 
Grande para a Biblioteca Municipal de Campina Grande e Biblioteca Comunitária Irenice Martins Ferreira 
(Biblioteca das Malvinas) e em João Pessoa para o Centro de Capacitação dos Professores (CECAPRO).

7. Ação de mobilização entre cooperados e colaboradores da Sicredi Creduni dentro da programação do 
dia C promovido pela OCB/Sescoop-PB para doação de papel reciclável (1 tonelada) e repassado em 
Campina Grande e João Pessoa para a Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis (COTRA-
MARE).

8. Continuação da política de Compra de Dívidas de cooperados em outras instituições financeiras e de 
retenção de portabilidades passivas, levando a um aumento expressivo da carteira de empréstimos 
consignados.

9. Realização da festa mensal de aniversariante em Campina Grande e João Pessoa com palestras de 
educação cooperativa, educação financeira e prestação de contas aos associados da situação patrimo-
nial da cooperativa.

10. Relatório Anual do FATES e o Relatório Financeiro e Contábil.

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração
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As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras e estão disponíveis em 

sicredi.com.br/valedosaofrancisco/relatorios.

Plano de
Ação 2019

O Plano de Ação para o Exercício 2019 dará conti-
nuidade às ações definidas no exercício anterior, 
consideradas permanentes para a completa con-
solidação da Sicredi Creduni e àquelas parcialmen-
te realizadas, bem como a ampliação da associação 
de novos cooperados entre os servidores públicos 
do Estado da Paraíba.

•Disponibilizar todos os produtos e serviços finan-
ceiros do Sicredi de modo a conquistar a operação 
integral dos associados à Sicredi Creduni.

•Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos 
associados mediante programa de educação conti-
nuada para capacitação do seu quadro funcional, 
seus conselheiros e diretores.

•Oferecer crédito pré-aprovado para as antecipa-
ções de férias e 13º salário.

•Estimular a portabilidade de salário dos servido-
res estaduais para fomentar os negócios com eles, 
uma vez que recebem seus salários em instituição 
financeira que comprou a folha do estado.

•Oferecer taxas de juros menores nas portabilida-
des de dívidas para associados que tragam todas 
suas operações para a cooperativa, seja estabele-
cendo o domicílio bancário na cooperativa ou por 
meio da portabilidade de salário.

•Oferecer programa de educação financeira fami-
liar para os associados e seus dependentes.

•Oferecer programa de educação cooperativa para 
os associados e seus dependentes.

•Oferecer cursos para dirigentes visando formar 
quadros para a cooperativa.

•Oferecer cursos de capacitação técnica e de 
empreendedorismo para sócios e filhos de coope-
rados em convênio com SENAI, SENAC e SEBRAE.

•Continuar a implementação da estratégia definida 
no Planejamento Estratégico de expansão na UFPB, 
principalmente no segmento dos professores, após 
a inauguração da agência do Centro de Vivência.

•Inaugurar a Agência da Prata em Campina Grande 
para atendimento prioritário aos associados dos 
órgãos públicos filiados à Sicredi Creduni contri-
buindo para a ampliação da associação de servido-

res públicos na cidade e melhorando a qualidade 
do atendimento destes associados.

•Expandir o processo de filiação de novos associa-
dos dos órgãos públicos selecionados em nosso 
Planejamento Estratégico tendo como carros 
chefe a compra de dívidas e aplicações financei-
ras.

•Realizar parcerias estratégicas com instituições 
sindicais, órgão de representação de servidores, 
caixa beneficentes, caixas de assistência e Regi-
mes Próprios de Previdência dos Municípios.

•Ampliar a oferta de serviços para condomínios.

•Conquistar novos sócios na UEPB, UFCG, UFPB e 
principalmente nos vários campi do IFPB.

•Fazer reuniões de recepção dos novos associados 
com palestra sobre a cooperativa.

•Identificar e prospectar novos órgãos públicos 
para relacionamento.

•Implementar o projeto de atendimento aos asso-
ciados por meio de uma central de relacionamento 
(CRM) centralizado na sede administrativa da 
Sicredi Creduni.

•Consolidar a prática e desenvolver a cultura de 
gestão por orçamentos.

•Consolidar o processo de avaliação de desempe-
nho dos funcionários.

Campina Grande, 30 de janeiro de 2019.

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

Receitas                     R$

Operações de Crédito   41.603

Rendas Financeira   3.551

Receitas de Prestação de Serviço  484

Outras Receitas Operacionais  15

Resultado não operacional  88
Total de Receita 45.741

Demonstrações
Contábeis 2018

Ativo                                                            R$
Disponibilidades 1.262
Relações interfinanceiras 41.459
Operações de crédito 171.767
Outros Valores 12.835
Outros valores e Bens                  21
Bens Permanentes 12.912
Total do Ativo 240.256

Balanço Patrimonial
  (Em milhares de reais)

Demonstração de Resultado
 (Em milhares de reais)

Destinação das Sobras
 (Em milhares de reais)

Despesas     R$

Despesas de Captação    6.621

Despesas de Emprestimos e Repasses  833

Provisão para Crédito de liquidação Duvidosa 777

Despesas Administrativas   11.364

Outras Despesas Operacionais   6.701
Total de Despesas 26.296
Resultado 2018   19.445

                                
                                                         R$

Resultado do Exercício    19.445
Juros ao Capital (SELIC média — 6,37%)            -2.543
FATES (5%)   -845
Reserva Legal (10%)   -1.690
Sobras a disposição da AGO  14.367

Os demonstrativos financeiros completos se encontram no site sicredi.com.br/creduni)

juntamente com as notas explicativas.

Passivo                                              R$
Depósitos à vista 3.471
Depósitos a Prazo 138.563
Relações Interfinanceiras                  6
Obrigações por empréstimos 8.575
Outras obrigações 15.952
Patrimônio Líquido 73.689
Total do Passivo 240.256
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Parecer da
Auditoria Independente

 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL  

Campina Grande/PB, 27 de fevereiro de 2019 

 

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Sicredi Creduni – Coopera�va de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das Ins�tuições Públicas de Ensino Superior 
do Estado da Paraíba e das Demais Ins�tuições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explica�vas e demais demonstra�vos, 
e o respec�vo relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras, documentos 
estes rela�vos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.  

Pelas polí�cas de Governança adotadas pela Coopera�va e com base nos nossos exames 
e no relatório de auditoria dos auditores independentes, emi�do pela Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação das 
mencionadas demonstrações.  

Atenciosamente,  

 

 

Parecer do
Conselho Fiscal
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Campina Grande - PB
Rua Antenor Navarro, 496, Prata 
CEP: 58400-520

SEDE

Campina Grande - PB
Rua Aprígio Veloso, 882, Universitário 
CEP: 58429-970

AG UFCG

Campina Grande - PB
Rua Domitila Cabral de Castro, s/n, Universitário 
CEP: 58400-570

AG UEPB

João Pessoa - PB
Rua Hortêncio Ribeiro, 254, Castelo Branco 
CEP: 58050-220

AG Castelo Branco

João Pessoa - PB
Rua Centro de Vivência UFPB 
CEP: 58051-900

AG Centro de Vivência UFPB

Patos - PB
Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro 
CEP: 58700-060

AG Patos

Rede de
Atendimento
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Para sua empresa

Para você

Canais

Conta Corrente

Empréstimos

Financiamentos

Aplicações Financeiras

Fundos de Investimentos

Cartão de Crédito e Débito

Portabilidade de Crédito e de Salário

Cheque Especial

Talão de Cheque

Seguros

Consórcios

Previdências

Câmbio

Pagamentos e Recebimentos

Antecipação de 13º salário, férias e 

imposto de Renda

Conta Corrente

Cobrança

Cartões

Câmbio

Antecipação de Recebíveis de Cartões

Consórcios

Crédito

Domicílio Bancário 

Investimentos

Pagamento e Fornecedores

Pagamento e Recebimentos

Seguros

Agente Credenciado

Aplicativo

Caixa Eletrônico

Internet Banking

Serviço por Telefone

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

P ê

Produtos
e serviços

Sicredi Creduni
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SAC 0800 724 7220. Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519

          4007 2654 
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 606 1700 
       (Demais Regiões)

Sicredi Creduni SicrediCreduniPB

sicredi.com.br/creduni


