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Mensagem
do Presidente

 Foram muitas conquistas e um período 
no qual reforçamos nosso relacionamento - a 
base de tudo - com os associados e também 
ganhamos novos amigos. Isso é fruto de muita 
dedicação e empenho, embasados na certeza 
de que temos que estar em constante renova-
ção. Afinal, se nós não mudamos, corremos o 
sério risco de termos os mesmos resultados. A 
nossa cooperativa mudou e vai continuar 
mudando, não só de nome, mas ampliando 
para novos horizontes.

 Em 2018, mais precisamente no dia 1º de 
dezembro, comemoramos Bodas de Prata no 
Sistema Sicredi. Aquele 1º de dezembro de 1993 
representou um renascimento. Passados 25 
anos daquele passo decisivo, a instituição 
sente o reflexo de estar vinculada a uma marca  
consolidada que trabalha de forma integrada 
com outras 115 cooperativas: dos quatro asso-
ciados em 1993, hoje são mais de 52 mil e 
números que alcançam a casa de R$ 1,5 bilhão 
em ativos administrados e R$ 191 milhões em 
patrimônio líquido.
  
 

 Talvez nunca antes tenha ficado tão 
evidente a importância da Sicredi Integração 
RS/MG. Vivenciamos nos últimos anos um 
período de turbulência nos cenários econômico 
e político, o qual refletiu em muitos setores. O 
fato é que nossa cooperativa soube olhar para 
essa realidade com a determinação de reverter 
qualquer dificuldade que fosse. E, assim, 
transformamos desafios em oportunidades. 
Crescemos em número de associados e nos 
resultados obtidos, sempre com a postura de 
oferecer mais e o melhor em produtos e servi-
ços. Fizemos isso seguindo a filosofia da 
cooperativa, praticando preços justos e distri-
buindo aos associados parte do resultado.

 
 Somos gratos ao apoio dos conselhei-
ros, colaboradores, coordenadores de núcleos 
e associados. Se estamos crescendo é por 
causa do envolvimento de todos, da motivação 
que contagia e representa nossa melhor forma 
de ser e agir. Queremos continuar escrevendo a 
história de sucesso da nossa Caixinha, hoje 
Sicredi Integração RS/MG.

  No ano que passou também decidimos 
mudar o nome para Sicredi Integração RS/MG, 
alçando novos voos para o Estado de Minas 
Gerais, mas sem esquecer das comunidades 
onde estamos. Apesar da economia tumultua-
da, registramos invejáveis avanços, tanto no 
aspecto econômico, como no social. Essa 
atuação comunitária, aliás, nos diferencia e é 
motivo de alegria, pois sabemos que estamos 
contribuindo com a vida de muitas pessoas. 
Apenas com o Fundo de Filantropia ajudamos 
mais de 100 entidades.

 Para 2019, muitos serão os momentos 
que vamos comemorar. Entre elas destaco a 
inauguração da nova agência Lajeado/Centro, o 
Sicredi Empresas e as duas novas agências que 
serão abertas em Minas Gerais. Que possamos 
continuar solucionado os desafios que vêm 
pela frente e realizando sonhos, sempre jun-
tos! 

Adilson Carlos Metz
Presidente - Sicredi Integração RS/MG 

Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa 
1do Brasil. Somos mais de 4 milhões de pessoas  que 

acreditam que dá para cuidar do dinheiro de um jeito diferente e 
descomplicado, e ainda gerar transformações na sociedade. 
Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de 

1nossas 116 cooperativas . Em nosso dia a dia, construímos um 
relacionamento próximo com os associados, conhecendo seus 
sonhos e ajudando-os a conquistar seus objetivos pessoais com 
nossas soluções financeiras.  Por meio dessa relação de confiança, 
decidimos juntos os rumos do negócio e geramos valor para as 
comunidades onde estamos presentes.

Com este relatório queremos compartilhar os principais destaques 
de nossa cooperativa, a Sicredi Integração RS/MG, em 2018. Ao 
longo dos capítulos, iremos abordar nossas conquistas, resultados 
financeiros e projetos apoiados no ano.

Boa leitura!

Relatório Anual 2018

Juntos 
fazemos a diferença

1Dados de Janeiro de 2019.
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Presença do Sicredi

Sicredi hoje

Estados de abrangência do Sicredi e com projeto
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 O nosso mundo está cada vez mais conectado, e as pessoas estão descobrindo o poder de 
transformação do trabalho colaborativo. Na região do Vale do Taquari, a nossa cooperativa mostra 
como isso é possível e fortalecedor desde 1906. Somos mais de 52 mil associados,  237 
colaboradores e estamos presentes em  Marques de Souza, Boqueirão do Leão, Santa Clara do Sul, 
Lajeado, Mato Leitão, Cruzeiro do Sul, Travesseiro, Sério, Progresso, Canudos do Vale e Forquetinha, 
totalizando 11 municípios, que contam com 15 pontos de atendimento,  promovendo transformações 
na vida dos associados e de suas comunidades. 

 Em 2019, estamos expandindo para o Estado de Minas Gerais em uma região  com 26 
cidades, onde vamos abrir as duas primeiras agências nos municípios de Conselheiro Lafaite e 
Itabirito, sendo que o projeto de expansão conta com a abertura de duas novas agências a cada ano. 

Resultado: mais de  

 R$ 31 milhões.  
 R$ 1,5 bilhão de 

ativos administrados

237colaboradores

mais de 
52 mil associados R$ 191 milhões de

patrimônio líquido 

A Sicredi Integração RS/MG 

Área de Atuação:  

Novas Agências em 2019

Próximos municípios previstos no plano de expansão.  

Centro Administrativo Sicredi
Integração RS/MG. 

Agência Lajeado - São Cristóvão.

PROGRESSO
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DO LEÃO

TRAVESSEIRO

CANUDOS

DO VALE

MARQUES

DE SOUZA

SÉRIO FORQUETINHA

LAJEADOSANTA CLARA

DO SUL

CRUZEIRO

DO SUL

MATO

LEITÃO



 O nosso mundo está cada vez mais conectado, e as pessoas estão descobrindo o poder de 
transformação do trabalho colaborativo. Na região do Vale do Taquari, a nossa cooperativa mostra 
como isso é possível e fortalecedor desde 1906. Somos mais de 52 mil associados,  237 
colaboradores e estamos presentes em  Marques de Souza, Boqueirão do Leão, Santa Clara do Sul, 
Lajeado, Mato Leitão, Cruzeiro do Sul, Travesseiro, Sério, Progresso, Canudos do Vale e Forquetinha, 
totalizando 11 municípios, que contam com 15 pontos de atendimento,  promovendo transformações 
na vida dos associados e de suas comunidades. 

 Em 2019, estamos expandindo para o Estado de Minas Gerais em uma região  com 26 
cidades, onde vamos abrir as duas primeiras agências nos municípios de Conselheiro Lafaite e 
Itabirito, sendo que o projeto de expansão conta com a abertura de duas novas agências a cada ano. 

Resultado: mais de  

 R$ 31 milhões.  
 R$ 1,5 bilhão de 

ativos administrados

237colaboradores

mais de 
52 mil associados R$ 191 milhões de

patrimônio líquido 

A Sicredi Integração RS/MG 

Área de Atuação:  

Novas Agências em 2019

Próximos municípios previstos no plano de expansão.  

Centro Administrativo Sicredi
Integração RS/MG. 

Agência Lajeado - São Cristóvão.

PROGRESSO

BOQUEIRÃO

DO LEÃO

TRAVESSEIRO

CANUDOS

DO VALE

MARQUES

DE SOUZA

SÉRIO FORQUETINHA

LAJEADOSANTA CLARA

DO SUL

CRUZEIRO

DO SUL

MATO

LEITÃO



Sociedade de pessoas

Objetivo: atender às necessidades dos associados

Propriedade coletiva, de todos os sócios

às operações e aos serviços

Controle democrático

Sociedade de capital

Objetivo: lucro

Propriedade de investidores

dos acionistas

Controle exercido a partir da participação no capital

X

No Sicredi, o atendimento é 
próximo e descomplicado.

Aqui você encontra todas as soluções financeiras que precisa, com taxas justas e 

participação ativa nas decisões e resultados financeiros do negócio.

E ainda tem mais: os recursos da cooperativa são reinvestidos na sua região.

 Assim, ajudamos a economia local a se desenvolver.

Faça como nossos mais de 4 milhões de associados.

Saques em todo o Brasil

Fazer juntos
por praticidade
• 1.600 agências pelo Brasil
• Cartões de Crédito e Débito
• Internet Banking
• Aplicativo do Sicredi
• Serviços por Telefone
• Agentes Credenciados

Fazer juntos
pelo seu futuro
• Depósito a Prazo
• Poupança
• Fundos de Investimento
• Previdência

Fazer juntos pela
sua tranquilidade
• Seguro de Vida
• Seguro Residencial
• Seguro Auto
• Previdência

Fazer juntos
pelos seus objetivos
• Crédito Pessoal
• Crédito Veículos
• Consórcio Veículos
• Consórcio Imóveis

Confira como podemos apoiar o seu crescimento:
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Programa Crescer

 Fundo
Filantrópico

        Em 2018, foram beneficiadas 106 entidades culturais e sociais da região da Sicredi Integração 
 A cooperativa repassou para entidades jurídicas sem finsRS/MG por meio do Fundo Filantrópico. 

lucrativos dos municípios mais de R$ 465 mil. 

Consideramos fundamental difundir a cultura do cooperativismo entre nossos associados. Com o
 Programa Crescer, nosso programa de educação com foco em cooperativismo e cooperativismo 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.

        A gente acredita que com a força da nossa união, podemos fazer a diferença na vida das 
pessoas, na nossa comunidade e no mundo.
       Criamos o Fundo Filantrópico para apoiar os projetos culturais/sociais da nossa 
comunidade.
       Juntos podemos transformar a vida de muitas pessoas. 

  Está sendo desenvolvido em Lajeado, Marques de Souza e 

Travesseiro e envolve mais de 750 crianças e adolescentes.

Programa Pertencer

Em 2018, as assembleias da

Sicredi Integração RS/MG 

reuniram mais de 

5.100 associados. 

  
O interesse pela comunidade, princípio do cooperativismo, pauta a nossa estratégia,
nossos projetos e ações. 
 

O Programa Pertencer tem o objetivo de 
trazer mais transparência para o nosso 
negócio 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.



Programa Crescer

 Fundo
Filantrópico

        Em 2018, foram beneficiadas 106 entidades culturais e sociais da região da Sicredi Integração 
 A cooperativa repassou para entidades jurídicas sem finsRS/MG por meio do Fundo Filantrópico. 

lucrativos dos municípios mais de R$ 465 mil. 

Consideramos fundamental difundir a cultura do cooperativismo entre nossos associados. Com o
 Programa Crescer, nosso programa de educação com foco em cooperativismo e cooperativismo 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.

        A gente acredita que com a força da nossa união, podemos fazer a diferença na vida das 
pessoas, na nossa comunidade e no mundo.
       Criamos o Fundo Filantrópico para apoiar os projetos culturais/sociais da nossa 
comunidade.
       Juntos podemos transformar a vida de muitas pessoas. 

  Está sendo desenvolvido em Lajeado, Marques de Souza e 

Travesseiro e envolve mais de 750 crianças e adolescentes.

Programa Pertencer

Em 2018, as assembleias da

Sicredi Integração RS/MG 

reuniram mais de 

5.100 associados. 

  
O interesse pela comunidade, princípio do cooperativismo, pauta a nossa estratégia,
nossos projetos e ações. 
 

O Programa Pertencer tem o objetivo de 
trazer mais transparência para o nosso 
negócio 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.



51-3710-7500

sicredi integração RS/MG


