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Este é o Relatório Anual da Sicredi Vale do Taquari RS que mostra os 
principais resultados da Cooperativa em 2015.

A publicação é parte do processo de diálogo constante com o 
associado que passa pelos canais de atendimento, eventos, reuniões e 
assembleias. O objetivo é manter o relacionamento e a proximidade com 
os associados, que são os donos do negócio.

Para enviar comentários, dúvidas, sugestões e críticas a Sicredi Vale do 
Taquari RS, utilize o e-mail: coop0179_comunicacao@sicredi.com.br.
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mensagem 
do presidente
As cooperativas de crédito são 
grandes aliadas na superação 
do período de crise econômica 
vivenciada pelo país. Tendo um 
grande potencial na promoção 
da inclusão financeira e no 
desenvolvimento das economias 
locais.

As vantagens das cooperativas vão 
além das facilidades de crédito e 
atendimento humanizado. O modelo 
societário é vantajoso para todos, 
pois faz dos associados donos do 
negócio. 

As cooperativas de crédito têm ainda 
muito espaço para crescer no Brasil 
com um modelo de negócios que 
pode contribuir de forma sustentável 
e eficiente para o restabelecimento 
da economia.

Apesar do atual cenário econômico, 
a Sicredi Vale do Taquari RS 
apresenta números positivos para 
seus associados e comunidade 

regional no ano de 2015. Esse 
crescimento se deve, principalmente, 
à solidez conquistada e ao nível de 
proximidade e de relacionamento 
com seus associados.

A Sicredi Vale do Taquari RS acredita 
no potencial da nossa região e 
aposta nas comunidades onde atua, 
buscando auxiliar os associados nas 
suas necessidades e oferecendo 
soluções financeiras para agregar 
renda. E foi por acreditar nesse 
potencial que inauguramos uma 
nova Unidade de Atendimento 
no Bairro Conventos, em Lajeado, 
e uma Unidade no município de 
Forquetinha. Temos convicção de 
que o cooperativismo de crédito, 
como instrumento de organização 
econômica da sociedade, continuará 
com a sua rota de crescimento e 
de relevância no setor financeiro 
nacional.

Nossa cooperativa completará, no 
dia 01 de março de 2016, 110 

anos de história, sempre buscando 
o crescimento e a realização de 
objetivos. Se existimos e crescemos 
nestes 110 anos, é pela força da sua 
cooperação.

Agradecemos aos nossos 
associados, colaboradores 
e parceiros por esse ano de 
realizações, e reafirmamos nosso 
compromisso com a comunidade do 
Vale do Taquari. No relatório que 
segue apresentamos nossas ações e 
números do ano de 2015. 

Adilson Carlos Metz 
Presidente da Sicredi Vale do Taquari RS
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NOSSA HISTÓRIA
Fundada em 01 de março de 
1906 no município de Lajeado, a 
Sicredi Vale do Taquari RS é uma 
cooperativa de crédito com mais de 
49 mil associados e presença em 
11 municípios. São 14 unidades de 
atendimento e 01 Posto Avançado, 
que permitem a oferta de soluções 
financeiras adequadas e a geração 
de valor local, contribuindo para a 
qualidade de vida dos associados e 
da comunidade. 

A Sicredi Vale do Taquari integra 
o Sistema Sicredi desde 1993, 
um sistema formado por 95 
cooperativas, presente em 11 
estados do País.
As cooperativas de crédito 
filiadas ao Sicredi estão 
distribuídas em quatro centrais 
regionais, acionistas da 
Sicredi Participações S.A., uma 
Confederação, uma Fundação 
e um Banco Cooperativo, que 

controla uma Corretora de 
Seguros, uma Administradora de 
Cartões e uma Administradora 
de Consórcios. Esse modelo 
sistêmico é referência 
internacional de gestão, com 
um padrão operacional único: 
uma marca de abrangência 
nacional, com atuação regional 
focada no desenvolvimento 
local, no relacionamento e no 
engajamento.

Boqueirão do Leão
Av. Expedicionários do Brasil, nº 685, Centro 
51 3789-1431 | 51 3789-1064

Canudos do Vale
Rua José Paulo Kober s/nº, Centro
51 3616-1073 | 51 3616-1048

Cruzeiro do Sul
Rua São Gabriel, nº 32, Centro 
51 3764-1136 | 51 3764-1787

Forquetinha
Av. Martin Luther, nº 1600, Centro
51 3613-2018

Lajeado - Centro
Rua Santos Filho, nº 251, Centro
51 3714-7600

Lajeado – Conventos
Rodovia ERS 421, 1634, Conventos
51 3707-0613

Lajeado - Florestal
Av. Benjamin Constant, nº 2.231, Florestal
51 3714-3824 | 51 3714-3743

Lajeado - São Cristóvão
Av. Sen. Alberto Pasqualini, nº 1.651, São Cristóvão
51 3714-4494 | 51 3714-2648

Lajeado - Univates
Rua Avelino Tallini, nº 171, prédio 9, subsolo, 
Universitário
51 3709-3085 | 51 3709-3086’

Marques de Souza
Rua General Osório, nº 911, Centro
51 3705-1330 | 51 3705-1166

Mato Leitão
Rua Leopoldo Aloisio Hinterholz, nº 780, Centro
51 3784-1266 | 51 3784-1316

Progresso
Rua Cel. Fett Filho, nº 131, Centro
51 3788-1368 | 51 3788-1007

Santa Clara do Sul
Rua Capitão Nicolau Klein, nº 354, Centro
51 3782-1428 | 51 3782-1011

Sério
Rua 30 de Novembro, nº 585, sala 02, Centro
51 3770-1170 | 51 3770-1169

Travesseiro
Av. 10 de Novembro, nº 974, Centro
51 3759-1066 | 51 3759-1061

rede de atendimento
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Área de atuação da Sicredi Vale do Taquari RS
com Unidade de Atendimento

PROGRESSO

SÉRIO

LAJEADO

MATO
LEITÃO

BOQUEIRÃO
DO OLEÃO

SANTA CLARA
DO SUL

CRUZEIRO
DO SUL

CANUDOS
DO VALE

MARQUES
DE SOUZA

TRAVESSEIRO

FORQUETINHA

> 95 cooperativas
> 3,2 milhões de associados
> 4 centrais regionais
> 11 Estados

> 18,8 mil colaboradores
> R$ 52,6 bilhões ativos totais 
> R$ 8,1 bilhões patrimônio líquido
> + de 300 produtos e serviços

o sistema sicredi

> 49. 083 associados
> 14 Unidades de Atendimento e 01 

Posto Avançado
> 11 municípios

> 201 colaboradores
> R$ 121.598 milhões 
   patrimônio líquido

A Cooperativa 
Sicredi Vale 
do Taquari RS
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Com papel fundamental na geração de crescimento 
da Sicredi Vale do Taquari, os colaboradores exercem 
uma atuação estratégica e dupla: são os responsáveis 
pela execução do dia a dia dos objetivos da 
Cooperativa ao mesmo tempo em que são, também, 
associados.
A Sicredi Vale do Taquari possui 201 colaboradores, 

sendo 56,22% homens e 43,78% mulheres. Para o 
desenvolvimento dos colaboradores, a Cooperativa 
investiu mais de 975 mil reais em 2015. Entre 
as ações de treinamento estavam ANBIMA, Pós-
Graduações, FIA, HSM - Expomanagement, Visão 
Estratégica, Segurança da Informação e Treinamentos 
Funcionais Administrativos e de Negócios. 

colaboradores
engajados

Geison Vargas
Gerente Administrativo Financeiro

NãO HÁ ORGULHO MAIOR DO 

qUE TRABALHAR EM UMA 

EMPRESA CONCEITUADA, 

qUE SE PREOCUPA COM AS 

PESSOAS, FAZENDO-NOS 

SENTIR IMPORTANTES NA 

CONSTRUçãO DO FUTURO!

7 anos
é o tempo médio de atuação dos 
colaboradores na cooperativa

são da comunidade local

82% 
colaboradoes

TotalFemininoMasculino

201

88

113
100%

43,78%
56,22%

Até 05 anos de 06 a 10 anos De 11 a 20 anos Mais de 20 anos

99

49,25%

45
54

22,39% 26,87%

3 1,49%

Mais de 51Até 20 de 21 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50

10
4,98%

106

6952,74%

34,33%

7
3,47%

9
4,48%

Sexo

Faixa etária

Tempo de empresa

Perfil dos colaboradores

10Hpor

colaborador

treinamento



8

Acompanhe a evolução dos principais indicadores da Sicredi Vale do Taquari RS

948 associados capacitados 

no Programa 
Crescer

07 escolas atendidas no 

União faz a vida
em Marques de Souza

37 entidades sociais 

e/ou projetos atendidos com doações 

principais indicadores

2,27 foi o isa
(Índice de soluções por associados)

68,5% pesquisa nps

3.054 participantes
   em assembleias 

49.083 associados

12 eventos
com associados para preparação 
de contas do primeiro semestre
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37 entidades sociais 

e/ou projetos atendidos com doações 

3.054 participantes
   em assembleias 

R$ 312 milhões 
Volume 
da carteira 
de crédito

produtos e serviços

solidez financeira

crédito
comercial

(pf e pj) 

Financiamentos 
(Veículos e Material 

de Construção)

Crédito Rural 
+ 

Direcionados

166
milhões

47
milhões

99
milhões

53%

15%
32%

7
2014 2015

47.502 49.083 

7
2014 2015

R$ 18.370.303

R$ 23.241.369 

números da cooperativa

associados sobrasPatrimônio 
Líquido

3,33%
de crescimento

depósitos 
totais

7
2014 2015

R$ 402.798.911

R$ 468.427.634

16,29%
de crescimento

7
2014 2015

 R$ 99.035.204 

R$ 121.598.984

22,78%
de crescimento

26,52%
de crescimento

7
2014 2015

 R$ 553.739.848

R$ 643.352.980

16,18%
de crescimento

recursos 
administrados*

*Considerando Poupança, Fundos e Previdência.

Fonte: Demonstrações Contábeis Sicredi Vale do Taquari RS

operações
de crédito*

7
2014 2015

R$ 293.390.922
R$ 312.046.160

6,36%
de crescimento

*Recursos próprios mais coobrigações com empréstimos.

*Valores em milhões de reais.
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Top 5 do Banco Central
O Sicredi foi o segundo colocado em projeção de 
médio prazo de inflação medida pelo IGP-DI e 
terceiro em projeções da taxa cambial.

ISO 9001
Certificação internacional atesta a qualidade 
de gestão e de serviços de cinco processos da 
Confederação Sicredi.

Ranking BNDES
Líder no repasse de crédito rural dos Programas 
Agrícolas do Governo Federal e destaque nas 
demais modalidades.

Melhores e Maiores da Revista Exame
A SicrediPar está entre os 200 maiores grupos 
do país (68ª). O Banco Cooperativo Sicredi é 
a terceira maior instituição na concessão de 
crédito rural, além de destaques em outras 
categorias.

Wycup
Colaboradores do Sicredi - Henrique Canal 
(Crédito Fácil) e Leandro Hendges (Sicredi 
Touch) - conquistaram reconhecimento 
internacional no World Young Credit Union 
People (Wycup). 

Broadcast Projeções da Agência Estado
O Sicredi ficou entre as dez principais 
instituições financeiras e consultorias do País no 
ranking Top 10 Básico.

Recursos para a agricultura familiar
O Sicredi foi reconhecido pelo BNDES como 
o principal apoiador do fortalecimento da 
agricultura familiar, com maior volume de
crédito do Pronaf liberado no Plano Safra 
2014/2015.

Época 360º da Revista Época Negócios
No segmento bancos, o Sicredi ficou em 
primeiro lugar em Governança Corporativa; 
segundo na categoria Práticas de RH; quinto em 
Responsabilidade Socioambiental e em quinto 
em Visão de Futuro. Integrou o ranking das “250 
Melhores” (134º) e quinto lugar da categoria 
bancos.

Valor 1000 do Valor Econômico
O Banco Cooperativo Sicredi ficou em quinto 
lugar em crescimento das operações de crédito, 
15º em ativos, além de destaques em outras 
seis categorias.

Ranking Benchmark em
CSCs do Instituto de Engenharia
de Gestão (IEG)
O Sicredi conquistou o segundo lugar no ranking 
geral da pesquisa Benchmark em CSCs (Centro 
de Serviços Compartilhados) e o primeiro
lugar no Grupo Somar.

Expressão de Ecologia
O projeto Estratégia Verde no Centro 
Administrativo Sicredi, que tem como foco o uso 
consciente de recursos e de materiais, foi
reconhecido com o Troféu Onda Verde.

Grandes & Líderes 500 Maiores
do Sul da Revista Amanhã
O Sicredi é a sexta maior empresa da Região Sul 
e a segunda maior do Rio Grande do Sul.

Melhores Empresas para Você
Trabalhar da Revista Você S/A
Sicredi figurou no ranking pelo quinto ano 
consecutivo.

sistema sicredi

prêmios e 
reconhecimentos
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2013-2017

governança
Como dono do negócio, o 
associado tem importância 
estratégica nas decisões da 
Sicredi Vale do Taquari RS, 
garantindo a perenidade da 
Cooperativa a partir do direito 
e do dever de atuar ativamente 
na governança. A Sicredi Vale do 
Taquari tem estrutura própria 
de governança, formada por 
Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Diretoria 
Executiva. Seguindo o modelo 
de gestão democrática, todos 

os associados têm direito a voto 
nas assembleias. Essa estrutura 
está integrada ao modelo de 
governança sistêmico do Sicredi. 
Em 2015, o processo de gestão 
participativa, estruturado no 
programa Pertencer, registrou 
resultados positivos. Cerca de 
5.760 associados e convidados 
participaram das reuniões e 
assembleias de prestação de 
contas da Sicredi Vale do Taquari. 
Para estimular uma 
participação qualificada dos 

associados, o Programa Crescer 
promove capacitações sobre 
cooperativismo.
A Cooperativa busca ampliar 
cada vez mais a participação dos 
associados nas decisões. Para 
isso, há o coordenador de núcleo 
– ligado diretamente às unidades 
de atendimento. Cada núcleo se 
reúne para planejar e acompanhar 
os rumos do empreendimento e 
seu coordenador é responsável 
por levar as questões à 
Assembleia Geral da Cooperativa.

O Conselho de Administração 
é responsável por orientar e 
supervisionar a gestão para que 
suas ações atendam aos interesses 
dos associados e demais partes 
interessadas. Além disso, lhe cabe 
fixar a orientação geral e estratégica 
e os objetivos da Cooperativa. 

Atribuições
> Responder pela gestão 
estratégica da Cooperativa;

> Eleger e destituir os membros da 

diretoria executiva;
> Fixar as atribuições e 
competências e os honorários dos 
diretores executivos;

> Acompanhar o desempenho dos 
diretores executivos quanto aos 
objetivos estabelecidos;

> Cumprir e fazer cumprir os 
normativos internos e externos, 
as deliberações sistêmicas e da 
Assembleia Geral;
 
> Analisar as irregularidades 

apontadas no relatório do 
Conselho Fiscal, bem como das 
auditorias, e determinar ações 
corretivas e/ou aplicação de 
punições cabíveis;

> Cumprir e fazer cumprir o 
Estatuto Social; os regimentos 
internos e  demais normativos 
internos e oficiais; e as 
deliberações da Assembleia Geral 
e do Conselho de Administração; 
as deliberações dos colegiados 
sistêmicos das matérias 
estratégico-corporativas.

Adilson Carlos Metz
Presidente

Ruben Neitzke
Vice-presidente

Ruy Ruben Rieth
Vice-presidente

Dirceu Pedro Henkes
Conselheiro Efetivo

Nicanor Agostinho Costantin
Conselheiro Efetivo

Max Gunder Dolgener
Conselheiro Efetivo

Nilson Francisco Thomas
Conselheiro Efetivo

Roberta Salvini
Conselheiro Efetivo

Meljor Astor Ritter
Conselheiro Efetivo

Delcio Dreissg
Conselheiro Efetivo

Erni Rohsig
Conselheiro Efetivo

Paulo Klauck
Conselheiro Suplente

Elceu Fleck
Conselheiro Suplente

Armin Joao Finatto
Conselheiro Suplente
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Eldo Luft
Conselheiro Efetivo

Alcides Dalpont
Conselheiro Suplente

Enio Antonio Thomas
Conselheiro Efetivo

Adriana Teresinha Scherer
Conselheiro Suplente

Jandir Dickel
Conselheiro Efetivo

Delmar Antenor Giongo
Conselheiro Suplente

CONSELHO FISCAL 2013-2016

Luiz Mario Leite Berbigier
Diretor Executivo

Graziela Reis Bogorni
Diretora de Operações

Maikel Zenkner
Diretor de Negócios

DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria é responsável pela 
elaboração dos planos de 
ação conforme as orientações 
estratégicas e pela implantação 
de todos os processos 
operacionais e financeiros da 
Cooperativa singular.

Atribuições:
> Administrar a Cooperativa 
atendendo seu objeto, as 
diretrizes corporativas do 
Sicredi e as orientações 
estratégicas emanadas do 
Conselho de Administração e 
Assembleia Geral;

> Coordenar a execução 
e controlar os negócios/
operações, serviços e 
atividades de apoio e 
administrativas, monitorando 
o estado econômico-
financeiro da Cooperativa e 
a implantação dos planos de 
desenvolvimento;

> Fornecer informações 
sobre o estado econômico-
financeiro da Cooperativa 
e o desenvolvimento das 
operações e demais ações 
executivas, sempre que 
solicitado pelo Presidente 

do Conselho, apresentando 
relatórios mensais ao Conselho 
de Administração;

> Elaborar os planos de 
trabalho e respectivos 
orçamentos, em conformidade 
com a direção estratégica 
do Presidente do Conselho, 
submetendo-os quando couber 
à aprovação do Conselho de 
Administração;

> Responder por todas as 
demais atividades próprias 
da administração ordinária da 
Cooperativa.

O Conselho Fiscal exerce 
a função de fiscalização e 
controle. Sua atuação abrange os 
assuntos de natureza contábil, 
os atos dos administradores e o 
cumprimento de seus deveres 
legais e estatutários. 

Atribuições
> Exercer assídua vigilância 
sobre o patrimônio, as operações 
com associados, os serviços e 
demais atividades e interesses 
da Cooperativa;

> Examinar balancetes, balanços 
e contas que o acompanham, 
bem como o cumprimento das 

normas sobre as atividades 
sociais e interesses da 
Cooperativa; 

> Cobrar da administração as 
correções necessárias indicadas 
nos apontamentos do relatório 
de auditoria;

> Averiguar o cumprimento, 
pela administração da 
Cooperativa, das disposições 
dos regimentos internos e dos 
demais normativos oficiais 
e do próprio Sistema, bem 
como das deliberações da 
assembleia geral, do Conselho 
de Administração e de outros 
colegiados deliberativos 

sistêmicos, formalmente 
instituídos, relativos às 
matérias estratégico-
corporativas de interesse do 
conjunto das cooperativas 
singulares e respectivas 
centrais integrantes do Sicredi;

> Relatar ao Conselho de 
Administração as conclusões 
de seus trabalhos, com a 
devida advertência sobre as 
irregularidades constatadas e, 
na ausência de providências 
por parte deste, denunciar 
o quadro, oportunamente, à 
assembleia geral e à respectiva 
Central.
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Assembleias realizadas pela Cooperativa 
nos municípios da área de atuação 

Como instituição financeira 
cooperativa, o Sicredi tem como 
diferencial um modelo de gestão 
que valoriza a participação, no 
qual os associados votam e 
decidem os rumos do negócio. Nas 
assembleias, a decisão coletiva 

ocorre na prática. Para isso, a 
participação dos associados é 
fundamental, não somente para 
conhecer as ações que foram 
executadas no ano anterior, como 
também para definir os rumos a 
serem tomados para o próximo ano.

Participação
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR EXECUTIVO

 DIRETOR
DE NEGÓCIOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

COORDENADORES DE NÚCLEO

ASSOCIADOS

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

DIRETOR 
DE OPERAÇÕES
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CORRETORA DE
SEGUROS

EMPRESAS
CONTROLADAS

ADMIN. DE
CARTÕES 

ADMIN. DE
CONSÓRCIOS

ADMIN. DE
BENS 

FUNDAÇÃO
SICREDI

CONFEDERAÇÃO
SICREDI

BANCO
COOPERATIVO

SICREDI

CONSELHO
FISCAL

SFG

CENTRAL
SUL

 

CENTRAL 
BRC

CENTRAL
CENTRO
NORTE 

CENTRAL
PR/SP/RJ 

 

 SICREDIPAR
S.A.

DIRETORIA
EXECUTIVA

MEMBROS DO
CONSELHO

(SICREDIPAR)

AUDITORIA
INTERNA

RABOBANK
& IFC

cooperativa - sicredi vale do taquari/rs

Sistema sicredi
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O crescimento do Sistema Sicredi 
tem quatro eixos prioritários, 
definidos em 2014: Crédito, 
Relacionamento, Eficiência, 
Liquidez e Capital.

Com base nesses quatro pilares 
e em direcionadores estratégicos 
ligados à realidade local, cada 
cooperativa desenvolve planos
de ação, projetos e iniciativas que 

contribuem para o crescimento 
sustentado de seu negócio, com 
reflexos positivos para associados 
e sociedade.

Durante o ano de 2015, as 
escolhas estratégicas foram 
reiteradas por meio de um 
amplo processo de discussão e 
construção para o ciclo 2016-2020 
do Planejamento Estratégico.

A Sicredi Vale do Taquari atua 
comprometida com a geração de 
resultados econômicos atrelados ao 
aumento da qualidade de vida dos 
associados e das comunidades onde 
está inserida.

Isto se dá por meio do apoio a 
iniciativas para o desenvolvimento 
local, relacionamento próximo com a 
comunidade, gerenciamento do risco 
socioambiental das suas
atividades e operações de crédito, 
incentivo ao uso de produtos para 
oportunidades socioambientais, 
transparência e utilização dos 

recursos financeiros de modo 
consciente.
Estes aspectos fazem parte da 
Política de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social do Sicredi, 
que orienta a atuação de todas as 
cooperativas e demais instituições 
integrantes do Sistema. Como parte 
do processo de evolução contínua, a 
Política foi atualizada em 2015.

Em termos de governança, há o 
Comitê Central de Sustentabilidade, 
que define as diretrizes e a 
estratégia para gestão do tema. 
Ele tem o apoio de subcomitês que 

auxiliam na tomada de decisão e na 
adequação para as realidades locais. 
Para contar com uma visão clara e 
potencializar seus impactos positivos 
em longo prazo o Sicredi definiu 
os temas mais relevantes para 
sua atuação. O processo envolveu 
discussão com as lideranças e 
a identificação das percepções 
e demandas de associados, 
cooperativas e comunidade, entre 
outros públicos de relacionamento. 
Chamados de temas materiais, estas 
questões orientam a gestão para a 
sustentabilidade e os assuntos
tratados neste relatório.

Planejamento
estratégico

gestão da
sustentabilidade
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relacionamento
A missão do Sicredi passa por 
valorizar o relacionamento com 
seus associados, oferecer soluções 
financeiras para agregar renda 
e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade.

O diálogo é um elemento 
fundamental no relacionamento da 

Sicredi Vale do Taquari com os seus 
associados e com a comunidade. A 
troca de informações é valorizada 
desde a associação, para que seja 
possível oferecer os produtos e 
serviços mais adequados, passando 
pela definição dos rumos do 
empreendimento e de sua atuação 
social no município. 
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perfil do associado da sicredi vale do taquari

46%

gênero

73,1%
dos associados 
recomendaria 
a cooperativa 
(fonte: pesquisa 
NPS)

foi o índice de 
soluções 
(P&S) por associado

2,27

associado 
por segmento

pf urbano

72%

pf agro pj

20%

8%

faixa etária

demais 60+ Menores Jovens

64%

24%

2%
10%

com o associado

A Sicredi Vale do Taquari mantém 
a proximidade com os seus 
associados por meio do diálogo 
constante. O atendimento das 
suas necessidades é um princípio 
básico e prioritário do modelo 
de relacionamento de negócios 
do Sicredi. Oferecer produtos 
e serviços significa apoiá-lo 
com soluções para a sua vida 
financeira.

O grau de satisfação e de 
confiança com os serviços e o 
atendimento é constantemente 
monitorado pela Pesquisa NPS 

(Net Promoter Score). Feita 
mensalmente, revela que 73,1% 
dos associados pesquisados 
recomendam a Cooperativa. 
Outro tema importante é o 
comprometimento do associado 
com a sua cooperativa, medido 
pelo Índice de Soluções por 
Associado (ISA), que quantifica 
os produtos e serviços do Sicredi 
utilizados pelo associado - 
atualmente no Vale do Taquari 
é de 2,27 P&S por associado. 
A combinação das diferentes 
ferramentas ajuda a Cooperativa 
a avaliar a qualidade e a solidez 
do relacionamento.

54%
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crescer
Em 2015, o programa registrou 
a participação de 948 pessoas 
na Sicredi Vale do Taquari, 
oferecendo capacitação e 
formação específicas em 
cooperativismo de crédito. 

O Sicredi investe no 
desenvolvimento das pessoas 
e na cultura do cooperativismo, 
apostando na sustentabilidade e 
no crescimento das comunidades 
onde está presente. Uma dessas 

iniciativas é o Crescer, que 
capacita os associados e facilita 
sua participação nas Cooperativas 
de Crédito. Assim, todos crescem 
juntos: as Cooperativas, o Sistema 
e os associados.

encontros realizados
DATA - PRIMEIRO SEMESTRE UNIDADE DE ATENDIMENTO

27/04 MATO LEITãO

25/05 MATO LEITãO

29/05 BOqUEIRãO DO LEãO

11/06 SANTA CLARA DO SUL 

15/06 LAJEADO / CENTRO

23/06 LAJEADO/FLORESTAL

26/06 MARqUES DE SOUZA 

02/07 TRAVESSEIRO

03/07 CANUDOS DO VALE

10/07 BOqUEIRãO DO LEãO

15/07 LAJEADO / SãO CRISTóVãO E UNIVATES

31/07 BOqUEIRãO DO LEãO

DATA - SEGUNDO SEMESTRE UNIDADE DE ATENDIMENTO

31/08 PROGRESSO

10/09 PROGRESSO

14/09 LAJEADO / CENTRO

15/09 MARqUES DE SOUZA 

16/09 LAJEADO / SãO CRISTóVãO E UNIVATES

17/09 CRUZEIRO DO SUL

22/09 LAJEADO/FLORESTAL

23/09 TRAVESSEIRO

24/09 SANTA CLARA DO SUL 

30/09 PROGRESSO

06/10 SéRIO

14/10 FORqUETINHA

15/10 CANUDOS DO VALE

20/10 LAJEADO / CONVENTOS

27/10 CRUZEIRO DO SUL

PARA O SICREDI, UMA 

SOCIEDADE DE PESSOAS, 

é MUITO IMPORTANTE 

A PARTICIPAçãO DOS 

ASSOCIADOS. E O 

PROGRAMA CRESCER 

VEM AO ENCONTRO 

DESSA NECESSIDADE. 

ALéM DE CONHECER 

MAIS SOBRE A 

COOPERATIVA DA 

qUAL FAZ PARTE, 

O ASSOCIADO SE 

SENTE VALORIZADO 

E é INCENTIVADO 

A PARTICIPAR 

NAS DECISõES DA 

COOPERATIVA.

Luis Boehm
Gerente de Unidade
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educação financeira

Programa União 
faz a vida

Orientar e educar os 
associados e comunidade para 
o uso consciente dos recursos 
financeiros também faz parte 
das atividades constantes 
da Cooperativa. Em 2015, as 
principais ações em educação 
financeira foram encontros com 
adolescentes.

O Programa A União Faz a Vida completou 20 anos 
em 2015. Principal iniciativa de responsabilidade 
social do Sicredi, segue com o lema que inspirou 
sua criação e seu principal objetivo: promover a 
cooperação e a cidadania por meio de práticas de 
educação cooperativa, contribuindo com a educação 
integral de crianças e adolescentes. Com uma 

metodologia de projetos, os estudantes deixam o 
papel de receptores de conhecimento e se tornam 
protagonistas do processo de aprendizagem.
Na Sicredi Vale do Taquari, o Programa teve como 
destaque em 2015 as 21 atividades/palestras 
realizadas com alunos, pais e comunidade no 
município de Marques de Souza. 
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com a comunidade
Para a Cooperativa, o 
envolvimento com a comunidade 
faz parte de sua essência 
enquanto empreendimento 
coletivo. Ela também está 
presente na vida das comunidades 

por meio de ações, parcerias 
locais e iniciativas pontuais de 
responsabilidade social.
A Sicredi Vale do Taquari tem 
como premissa contribuir para 
o crescimento regional. Dessa 

forma, participa ativamente de 
projetos e ações em parceria 
com outras entidades. São 
elas: Acil, Emater, Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais, Sindilojas, 
CDL, Sincovat e Sindicabes. 

doações
A solidariedade é um gesto que os colaboradores e 
associados da Sicredi Vale do Taquari RS cultivam 
durante o ano todo. Mais do que colocar em prática 
a missão e os valores da nossa instituição, é uma 
forma de ajudar o próximo e transformar o mundo 
em um lugar melhor.
Conheça as entidades e/ou projetos que receberam 
doações da Sicredi Vale do Taquari em 2015:

> ADEFIL
> ALSEPRO
> AMIGAS DO HBB
> APADEV
> APAE
> ASILO PELLA BETHÂNIA
> ASILO SãO CHICO
> ASSOCIAçãO DE MULHERES DE CANUDOS DO VALE
> CENTRAL DE RECUPERAçãO DE ALCOOLISMO (CENTRAL)
> CLÍNICA GERIÁTRICA DE SANTA CLARA DO SUL
> ESCOLAS MUNICIPAIS
> GRUPO DE CANTORES DE BOqUEIRãO DO LEãO
> HBB 
> HOSPITAL DR. ANUAR ELIAS AESSE DE BOqUEIRãO DO LEãO
> LAR DA MENINA
> LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE LAJEADO
> PARCEIROS VOLUNTÁRIOS
> PROJETO UNIVATES – LÍNGUA ADICIONAL
> SAIDAN
> SLAN
> VOVOLAR
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2015 em ação
Realizamos diversas ações, 
eventos e promoções para 
auxiliar no desenvolvimento 
dos associados, comunidades e 
cooperativa.
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produtos
e serviços
Atualmente, a Sicredi Vale do 
Taquari tem um portfólio com 
mais de 300 produtos e serviços, 
que carregam os valores do 
cooperativismo e fortalecem 

a economia da região, com um 
atendimento personalizado. 
Entre as soluções oferecidas, de 
acordo com o perfil do associado, 
estão: crédito, investimentos, 

consórcios, seguros e previdência, 
soluções para recebimentos e 
pagamentos, meios eletrônicos 
de pagamento e canais de 
conveniência.

Confira o desempenho dos principais produtos
e serviços da Sicredi vale do taquari RS

investimentos

2014 2015

444
milhões

521
milhões

Seguros

2014 2015

9,2
milhões

10,2
milhões

consórcios

7
2014 2015

44
milhões

59
milhões

7
2014 2015

3,8
milhões

4,6
milhões

Previdência

7
2014 2015

289
milhões

312
milhões

Crédito

*Valores em milhões de reais.
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Parceria ganha-ganha

Contribuir para o desenvolvimento do agronegócio 
é um dos compromissos do Sicredi. Por isso, que 
o Sicredi disponibiliza uma série de produtos e 
serviços ideais para atender às necessidades dos 
seus associados produtores rurais. No Sicredi, o 
produtor encontra a linha adequada para investir na 
sua atividade ou propriedade, além disso, encontra 
todas as linhas de custeio. 

O objetivo do Sicredi é atender as demandas dos 
seus associados para que os mesmos possam 
produzir e agregar renda à sua atividade e 
contribuir com o desenvolvimento regional. 

A parceria entre Sicredi Vale do Taquari, produtor 
rural, agroindústrias e BNDES se renova e fortalece 
na chegada de cada nova safra.

geral

NOME OPERAçÃO VALOR

INVESTIMENTO 1421  R$ 12.083.826,07 87%

CUSTEIO 208  R$ 6.920.637,74 13%

TOTAL 1629

investimento

NOME OPERAçÃO VALOR

DEMAIS LINHAS DE 
CRéDITO

42  R$ 1.326.802,65 

INOVAGRO 9  R$ 392.412,28 

PRONAF 157  R$ 5.201.422,81 

Custeio

NOME OPERAçÃO VALOR

PRONAF 1363  R$ 10.607.793,83 

PRONAMP 38  R$ 1.060.874,96 

DEMAIS 
PRODUTORES

20  R$ 415.157,28 

7
Custeio

87%

investimento

13%

pronaf inovagro Demais
linhas

de crédito

76%

4%

20%

pronaf pronamp Demais
produtores

96%

3% 1%



24

Com foco no crescimento e na 
geração de desenvolvimento 
para associados e para as
comunidades onde está 
presente, a Sicredi Vale do 

Taquari apresenta resultados 
positivos ano a ano. Além disso, 
em linha com a estratégia do 
Sistema Sicredi, valoriza um 
modelo de sustentabilidade 

financeira baseado em níveis 
adequados de capital e liquidez, 
que permite a expansão 
responsável dos negócios.

desenvolvimento 
local
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JUROS
AO CAPITAL 

 
 

 R$2
MILHÕES

 

SOBRAS 

R$25,2
MILHÕES

  

DESTINAÇÕES
ESTATUTÁRIAS

 

 
FUNDO DE
RESERVA  

R$10,3
MILHÕES

FATES*

R$1,1
MILHÃO

 

RESULTADO
À DISPOSIÇÃO

DA AGO 

R$11,4
MILHÕES

Destinado à prestação de 
assistência aos associados, seus 
familiares e, quando previsto em 
Estatuto, aos colaboradores da 
Cooperativa. é constituído por 
5% das sobras líquidas.
*Fates: Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social

Destinado a reparar 
eventuais perdas e atender o 
desenvolvimento das atividades 
da Cooperativa. Constituído 
de 45% das sobras líquidas do 
exercício.

Sobras são o resultado positivo 
do balanço anual, ou seja, os 
valores obtidos dos associados 
para a cobertura de despesas 
e que, pela racionalização feita 
pela cooperativa, não foram 
gastos.
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Para construir uma história de sucesso é necessário muito esforço de todos os 
envolvidos. Há mais de 110 anos, os fundadores e idealizadores das cooperativas 
de crédito já sabiam disso.

A história do que é hoje a Cooperativa de Crédito de Lajeado iniciou no dia 1°
de março de 1906, quando dezoito lajeadenses se reuniram para aprovar estatutos, 
elaborados com base nas cooperativas de crédito já existentes na época. 

No início, foi necessário desprendimento e trabalho voluntário. Apenas em 1911 
os membros da diretoria passaram a receber remuneração por seu trabalho. 
A década de 1920 iniciou com a construção de uma sede própria, na rua Borges de 
Medeiros, 370. Cinquenta anos mais tarde, o imóvel foi vendido e a Caixinha (como 
era chamada a cooperativa) passou a funcionar numa sala, na rua Júlio de Castilhos.

Em 1926, a cooperativa deslancha com a denominação Banco Popular de Lajeado. 
Os membros da diretoria abrem mão dos seus honorários para pagar agentes em 
vários municípios e abrem linhas especiais de crédito para agricultores. No ano de 
1962 já eram 2.723 associados e as assembleias reuniam entre 400 e 800 pessoas. 

A década de 1960 marcou o limite desse crescimento. Foram realizadas três
reformas estatutárias, em função das legislações federais, e isso acabou levando
à saída de vários associados. 

A decadência da Caixinha continuou, até que no início da década de 1990 contava 
com apenas 4 sócios ativos. A mobilização de pessoas e instituições da comunidade 
não permitiu que fechasse.

Em 1993, a Cooperativa de Crédito de Lajeado passa a integrar o Sistema Sicredi.
Esse ingresso no sistema impulsionou os negócios e o desenvolvimento da 
instituição, agregando uma marca forte e consolidada ao trabalho e envolvimento
de colaboradores, associados e comunidade do Vale. 

No ano de 2006 foi comemorado o centenário da cooperativa com a realização do 
Festival SICREDI 100 anos sem parar, e a mudança do nome para Cooperativa de 
Crédito de Lajeado – Sicredi Vale do Taquari RS. E hoje, ao completar 110 anos, 
continuamos trabalhando em prol de cada um dos nossos associados que, através de 
sua cooperação, são também a nossa força.
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