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Sicredi Evolução

Assembleia 2020
Números apresentados
ratificam crescimento
Confira os principais números apresentados
na Assembleia Geral Ordinária.
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Novas agências
Cresce a rede de atendimento
da Sicredi Evolução
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Sicredi Evolução
Conselho de Administração 2017/2020

Mensagem
do Presidente

João Bezerra Júnior / Presidente
João Gonçalves de Medeiros Filho / Vice-Presidente

Conselheiros efetivos
Adil Carlos Pimentel
Agripino Joaquim de Melo e Silva
Ana Karla Almeida de Medeiros Delgado
Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho
Bernardino Bandeira Terceiro
Cláudio Orestes Britto Filho
Fátima Elizabeth Fonseca de Oliveira Negri
Fernando Antônio Florêncio dos Santos
Roberto Sérgio da Cunha Araújo

Apresentamos nessa edição do nosso
informativo, os números alcançados em
2019, conquistas que ratificaram a nossa
posição como a maior instituição financeira
cooperativa da Paraíba e do Nordeste.
Os dados foram apresentados em Assembleia
Geral Ordinária, no início do mês de março,
quando aprovamos as nossas contas e as ações
propostas para realizações no ano corrente.
Como sempre, tivemos a participação dos
associados, decidindo pelos caminhos seguidos
de forma compartilhada por todos. Em
Assembleia, os associados também decidiram a
forma de distribuição dos nossos resultados,
sendo 2019 mais um ano exitoso, com
rentabilidades expressivas na mais diferentes
modalidades de investimentos e com excelente
retorno a todos que integram o nosso quadro social.

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

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

João Alfredo Falcão Cunha Lima
Diretor de Operações

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

Ademir Costa Wanderley
Diretor Regional

Conselho Fiscal 2019/2020
Mesmo em um ano ainda considerado de crise, a
nossa Sicredi Evolução apresentou resultado de
excelência no mercado financeiro, o que nos orgulha
e nos motiva a continuar trabalhando cotidianamente
pelo nosso desenvolvimento.

Efetivos:

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

Antônio Campanile Neto
José Calixto da Silva Filho
Ricardo Medeiros Barreto

Comissão de Rec. Crédito 2019/2020
Efetivos:

Daniel Alves Montenegro
Romildo Coelho Montenegro
Sandra Maria Rodrigues Tavares
Suplentes:

Débora Eugênia B. Nóbrega Cavalcanti
José Irenaldo Jordão Quintans
José Morais Filho
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Tiragem: 3.000 exemplares
Gerente de Marketing / Editor:
Elizomar Braga Filho (DRT-PB 5354)
Colaboradores:
Fábio Piquet
Kélcio Martins
Lourival Lopes
Lorena Barbery
Thales Cavalcanti

sicredi.com.br/evolucao
@sicredievolucao

Vivemos um novo momento, de expansão e de novos
desafios. A nossa gestão praticamente dobrou o
número de agências em poucos anos. Isso requer uma
nova forma de gerenciar os processos, pessoas e,
principalmente, de administrar a qualidade do
atendimento aos nossos associados.
Iniciamos 2020 com inaugurações em cidades destaques,
a exemplo de Solânea - que abrange municípios
circunvizinhos importantes -, e Cabedelo,
especificamente no bairro de Intermares, espaço de
grande relevância no universo da grande João Pessoa. Com
isso, estamos consolidando o posicionamento aprovado
em nosso Planejamento Estratégico de marcar presença
mais efetiva em nossa área de ação.
Vamos em frente. Juntos! Em constante evolução.

João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração
Sicredi Evolução

A Sicredi Evolução consciente das questões ambientais e sociais, utiliza papéis com a certificação FSC (Forest Stewardship Council)
para impressão deste material. A Certificação FSC garante que uma matéria-prima florestal provenha de um manejo considerado social,
ambiental e economicamente adequado e outras fontes controladas.

INVESTIMENTOS

Opções Evolução continuam
seguras e rentáveis
e n co n t ro , o m o m e n t o d e
decisão pelo modelo de distribuição sempre gera bastante
expectativa e contentamento.
Este ano, mais uma vez,
as opções de investimentos
a p re s e n t a r a m re s u l t a d o s
bastante satisfatórios, em se
tratando de opções conservadoras.
Vale ressaltar que a
cooperativa também possui
opções em fundos de
investimentos para perfis
moderados e agressivos. No

Em tempos de mercados
voláteis, as opções em
investimentos
conservadores da Sicredi
Evolução continuam
trazendo excelente
rentabilidade aos
associados.
A cooperativa apresentou em Assembleia Geral
Ordinária, em 11 de março, os
perfis de distribuição dos
resultados. Ponto alto do

entanto, de modo geral, são as
opções em RDC que garantem
aos associados rentabilidade
considerável com baixo risco e
baixa volatilidade.
Não custa lembrar que,
mesmo sem ser uma opção de
investimento, até o dinheiro que
os associados deixam parado na
conta corrente recebe
remuneração que é devolvida na
fo r m a d e d i s t r i b u i ç ã o d e
resultados.
Confira abaixo as
rentabilidades.

RDC Exclusivo

modalidades
RDC demais
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A Carta Verde com o perfil de distribuição dos
resultados de cada associado está disponível para
consulta nas agências Sicredi e no site da
Cooperativa. Os valores serão distribuídos em
conta corrente e o associado pode reintegralizar
parte ou o montante recebido. Este ano
receberam parte dos resultados os produtos:
aplicações, saldo médio em conta-corrente, juros
sobre operações de crédito, uso dos cartões de
crédito e débito, previdência privada, consórcios,
seguros, poupança e máquina de cartões.

de 2020.

Assinatura

3
3

ASSEMBLEIA

Participação e compromisso
com os destinos da Cooperativa
A Assembleia Geral
Ordinária reuniu
associados no dia 11 de
março para a apresentação
do relatório de atividades
do ano anterior e plano de
ação para o ano corrente,
além da decisão pela forma
de distribuição de sobras.
O ano de 2019 foi de
pleno êxito para a Sicredi
Evolução. Os números apresentados em Assembleia reforçaram o compromisso com o
futuro e com o desenvolvimento da Cooperativa.
Reunidos em Assembleia, os associados aprovaram
o Relatório Anual 2019, os
Demonstrativos Financeiros e o
P l a n o d e A ç ã o 2 0 2 0 . "A
participação dos associados e o
reconhecimento pelo nosso
trabalho e gestão, nos motiva a
seguir inovando e buscando
mais e melhores benefícios a

todos", comenta João Bezerra
Júnior, presidente do Conselho
de Administração da Sicredi
Evolução.
Este ano a Assembleia
trouxe uma novidade, contou
com uma intérprete de Libras
durante toda a explanação e
apresentação dos dirigentes.
"Cada vez mais estamos
vocacionando a nossa

Cooperativa para as questões
sociais, intensificando as
nossas ações para que os
diversos associados participem
e fe t i va m e n t e d o s n o s s o s
encontros", explica Bezerra.

O Relatório Anual da Sicredi Evolução está
disponível nas agências para consulta, bem
como em versão on line no site da Cooperativa
em www.sicredi.com.br/evolucao.
Além dos resultados 2019, a publicação traz as
principais ações realizadas ao longo do ano, as
demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, e o plano de ação para 2020.
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Resultados 2019
Associados

Ativos (R$ mil)

2019

25.223

65%

2019

1.662.051

37%

2018

15.258

14%

2018

1.214.515

7%

2017

13.297

12%

2017

1.130.121

14%

Crédito (R$ mil)

Aplicações (R$ mil)

2019

917.165

40%

2019

956.764

44%

2018

654.299

8%

2018

665.032

7%

2017

608.547

0%

2017

620.452

12%

Depósitos à vista (R$ mil)

Poupança (R$ mil)

2019

199.542

32%

2019

13.580

2018

150.894

21%

2018

1.328

2017

125.043

36%

Patrimônio líquido (R$ mil)

923%

Capital Social (R$ mil)

2019

428.124

18%

2019

331.272

25%

2018

362.268

13%

2018

264.215

5%

2017

321.581

8%

2017

251.629

7%

Previdência (R$ mil)

Prêmio de Seguros (R$ mil)

2019

190.800

9%

2019

2.971

27%

2018

175.665

14%

2018

2.347

8%

2017

154.233

33%

2017

2.172

12%

Consórcios (R$ mil)

Cartões de Crédito (número de plásticos)

2019

63.756

75%

2019

10.839

2018

36.536

33%

2018

5.903

16%

2017

27.373

50%

2017

5.072

18%

Domicílio Bancário (número de contratos)

84%

Resultado a Distribuir (R$ mil)

2019

1.051

35%

2019

52.717

7%

2018

776

97%

2018

49.382

11%

2017

393

39%

2017

44.601

-10%
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REDE DE ATENDIMENTO

Novas agências já em
pleno funcionamento
Com as novas
inaugurações, a Sicredi
Evolução passou a dispor
de uma rede formada por
20 pontos de atendimento.
A Sicredi Evolução já
soma 20 pontos de atendimento, sendo 17 agências e 3
escritórios de negócios. Até o
final deste ano, a expectativa é
de mais duas novas agências
inauguradas.
"Dobramos o número de
agências nos últimos três anos
com o trabalho de expansão de
novas agências e com a união de
forças do cooperativismo

paraibano. E o trabalho continua, iniciaremos novos projetos
e estudos de outras localidades
em nossa área de ação", afirma
Paulo Valério Nóbrega, diretor
executivo da Sicredi Evolução.
A ampliação da rede de
atendimento se deu com três
recentes inaugurações: Agência
Catolé, em Campina Grande;
Agência Solânea, na cidade de
Solânea, região do brejo paraibano; e Agência Intermares, em
Cabedelo.
"O processo de abertura
de novas unidades segue
processo criterioso de estudo de
viabilidade econômica.
Enquanto muitos bancos têm

fechado as portas, a Cooperativa tem ampliado o número de
agências, oportunizando novos
empregos e desenvolvimento
da região", enfatiza o dirigente.
Até o final do semestre,
será inaugurada a Agência Mamanguape. Hoje, a cidade já
conta com um posto avançado
em pleno funcionamento, prospectando associados e novos
negócios. Ainda este ano, a
Agência Santa Rita estará sendo
entregue com todos os produtos e serviços da Sicredi Evolução. "Nosso objetivo é desenvolver ainda mais o cooperativismo
de crédito na nossa região",
finaliza o gestor.

Área de ação

167
municípios

20
pontos de

da Paraíba

atendimento

BARAÚNA

SERRA
DA RAIZ

SÃO
DOMINGOS

SERRARIA

AREIAL

SÃO JOSÉ DE
PIRANHAS

QUEIMADAS
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Agência Catolé
Av Elpídio de Almeida, 357 - Catolé
Seguda à sexta, das 9h às 17h
(83) 2101-5007

Agência Intermares
Av. Mar Vermelho - Quadra 47, Lote 5A
Segunda à sexta, das 9h às 17h
(83) 2107-3600

Projeto

Agência Solânea
Rua Alfredo Pessoa, 240 - Centro
Segunda à sexta, das 9h às 17h
(83) 3022-1330
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INOVAÇÃO

Sicredi Evolução cria espaço
exclusivo de coworking na Sede
Trabalho em equipe,
colaboração,
conectividade, networking,
cooperação, associação:
palavras que ligam o
Sicredi ao novo
espaço de coworking.
A união das pessoas está
no DNA cooperativo. Pensando
nisso, a Sicredi Evolução
construiu em sua Sede
administrativa um novo espaço
para que os associados possam
estar mais próximos,
conectados com os novos
modelos de trabalho, onde fazer
juntos é o mais importante.
O espaço coworking
Sicredi conta com ambientes
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especialmente pensados para o
trabalho autônomo, muito
networking com pessoas de
diversas áreas e toda a
estrutura para fazer pequenas
re u n i õ e s e e n c o n t ro s d e
negócios.
Para uso das salas
individualizadas, é necessário o
agendamento prévio pelo site
www.sicredi.com.br/evolucao.
Os demais espaços não
necessitam de agenda.
Segundo informa João
Bezerra Júnior, presidente da
Sicredi Evolução, o projeto
nasceu da necessidade de
aproximar os associados da
Cooperativa, trazendo-os para o
ambiente cooperativo com a
construção de um espaço

próprio do tipo coworking.
"Estamos vivendo novos
tempos, no trabalho, na vida
pessoal, nas relações entre as
pessoas. O dia a dia nas
organizações tem mudado de
forma bastante expressiva a
forma como as empresas, os
profissionais, os clientes, os
parceiros, se relacionam entre
si. Pensando nisso é que
inovamos mais uma vez
trazendo esse espaço dinâmico
e que pode trazer importantes
negócios aos nossos
a s s o c i a d o s ", c o m e n t a o
presidente.
O espaço coworking
nasceu nos grandes centros a
partir de um ideia simples:
reunir profissionais que
procuram um espaço
democrático em que possam
desenvolver seus projetos sem
o distanciamento do trabalho
isolado em casa.
O coworking é um novo
modelo de trabalho. Muito mais
do que um espaço físico para o
encontro de profissionais,
clientes e parceiros, é uma
célula viva para o surgimento de
novas ideias, de novos
conceitos, de uma nova forma
de integração e interação.

Quem pode usar?

Quanto custa?

Associados e não associados

Gratuito

Quando pode usar?

Em que horário?

Diariamente: segunda à sexta

Manhã e tarde: 9h às 17h

Para uso das salas individualizadas,
é necessário o agendamento prévio
pelo site www.sicredi.com.br/evolucao.

Espaços individualizados (necessário agendar)
Sala A
Ambiente com internet e TV acomplada
para uso restrito de reuniões (até 6 pessoas)

Coffee Shop
O espaço conta também com um
coffee shop terceirizado,
oferecendo ampla variedade de
snacks pagamento facilitado com
cartão Sicredi.

Sala B
Ambiente com internet e TV acomplada
para uso restrito de reuniões (até 6 pessoas)

Sala C
Ambiente com internet para uso restrito
de reuniões (até 6 pessoas)

Espaço compartilhado

Ambiente com internet para uso
compartilhado em mesa com
capacidade para até 12 pessoas
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TECNOLOGIA

Sicredi lança o aplicativo
Conecta de marketplace
O Sicredi Conecta é um
aplicativo que une os
associados que querem vender
e comprar produtos e serviços,
em um só lugar, em uma
plataforma interativa para fazer
e divulgar os negócios dos
próprios associados.
O aplicativo traz
interações que aproximam os
associados, facilitando seus
negócios. É uma verdadeira
vitrine virtual. Assim, a
Cooperativa ajuda a agregar
renda e fortalecer a economia
das comunidades em que atua.
"O Conecta é um espaço
virtual para negócios de
associados para associados. Já
tem vários usuários e muitas
ofertas em produtos e serviços",
afirma Felipe Gurgel, Diretor de
Negócios da Sicredi Evolução.

Inicialmente, as ofertas
dos associados da Sicredi
Evolução estão visíveis apenas
aos associados da própria
Cooperativa. Em breve, haverá a
abertura para visualização de
todos os demais associados
Sicredi nas diferentes regiões.
"Logo, nossos associados
poderão divulgar e comercia-

Passo 1: baixe o app Sicredi Conecta na
sua loja de aplicativos
Passo 2: no seu primeiro acesso, entre com
os dados associados ao aplicativo
da sua conta na Sicredi Evolução
para abrir os anúncios locais
Passo 3: pronto! agora é só conferir os
anúncios ou criar a sua loja de vendas
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l i z a r s e u s p ro d u t o s p a r a
associados de outras
localidades no país, com
facilidade de pagamento e
assim gerando renda e
d e s e n v o l v i m e n t o l o c a l ",
enfatiza o dirigente.
Informações adicionais
sobre o aplicativo conecta:
www.sicredi.com.br/conecta.

LISTA FAVORITOS
É possível reunir os
produtos que o associado
mais curtiu, criando uma lista
de favoritos que fica salva
para consultas futuras.

LOJA
O associado pode criar sua
própria loja, incluindo nome,
descrição e foto. Além de
acompanhar quantas visualizações
seus produtos tiveram.

VENDAS
Na hora de cadastrar anúncios
de produtos e serviços, o associado
tem a opção de inserir valor a
combinar, podendo pausar a venda
de produtos fora de estoque.

BUSCA APRIMORADA
É possível pesquisar tanto anúncios
de produtos e serviços como lojas
nas buscas. Depois, é só conversar
direto com as lojas para
fechar negócios, ou até mesmo
novas parcerias.

PAGAMENTO POR QRCODE
O dinheiro cai direto na conta do
vendedor, sem precisar pagar nenhuma
taxa para isso. É possível imprimir
o QRCODE e deixar na loja, ou gerar
na hora de fechar o negócio.

COMUNICAÇÃO

Cooperativa passa a usar o
whatsapp corporativo
A Sicredi Evolução já está
operando com atendimendo via
whatsapp. A novidade tem
agradado aos associados pela
facilidade do contato e a rapidez
nas solicitações, tudo com total
segurança, zelo nas informações e controle por meio de um
canal oficial da Cooperativa:
número (51) 3358-4770.
Segundo informa Ademir
Wandeley, diretor regional da
Sicredi Evolução, "as mensagens chegam à Central de

Relacionamento da Cooperativa
e s ã o re s p o n d i d a s p e l o s
gerentes específicos da conta
do próprio associado que iniciou
a conversa pelo telefone. Isso
vale para todas as agências".
E para receber informações sobre a sua conta e novidades do Sicredi no whatsapp, é só
cadastrar o número do celular e
ficar por dentro do que acontece
na cooperativa. O cadastro deve
ser feito através do link
https://whatsapp.sicredi.io

Digite aqui...

FACILIDADE

Aplicativo da máquina de cartões
Já conferiu o novo
aplicativo da Máquina de
Cartões? Com o app, o
associado ganha tempo,
facilidade e conveniência no
seu dia a dia. E o melhor de
tudo, na palma da mão! A
gestão pelo aplicativo é
bastante simples e prática.
Vale lembrar que a
máquina de Cartões do
Sicredi traz todas as funcionalidades de uma máquina
de cartões - crédito, débito e

voucher - com destaque para
segurança nas operações,
centralização dos recebíveis,
taxas mais acessíveis, possibilidade de escolher o prazo
de recebimento das vendas a
crédito a partir de dois dias,
além da plataforma de
gerenciamento exclusiva.
Hoje, a Sicredi Evolução
possui mais de 1.000 contratos. Passe em uma das agências Evolução e converse
com o Atendimento.
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CRÉDITO

Cooperativa oferece linha
especial para energia solar
A linha de crédito energia
solar tem feito muito sucesso
entre os associados.
Para se ter uma ideia, a
cooperativa já financiou
mais de R$ 18 milhões
desde que a modalidade foi
lançada em 2018.
Associados pessoa física
e jurídica contam com uma linha
de crédito específica para
adquirir equipamentos para
geração de energia elétrica por
meio da energia fotovoltaica. O
produto tem feito bastante
sucesso e, a cada dia, aumenta a
procura por esse modalidade.
Até 2024, a geração de
energia elétrica a partir dos
raios do sol passará dos atuais
0,02% para 4% da potência
elétrica do país, alcançando
7.000 MW, sem contar com a

geração distribuída. O dado
consta no Plano Decenal de
Energia Elétrica 2024 (PDE
2024) do Ministério de Minas e
Energia.
"A nossa Cooperativa
não podia ficar de fora do movimento global de sustentabilidade e, portanto, temos buscado opções que facilitem aos
associados o acesso a produtos
com foco na ecoeficiência”,
explica João Alfredo Falcão
Cunha Lima, diretor de operações da Sicredi Evolução.
Desde que foi lançado o
produto em novembro de 2018, a
Cooperativa já financiou mais de
R$ 18 milhões. "Todas as nossas
agências estão aptas a efetuar o
financiamento, o que facilita o
acesso do crédito aos
a s s o c i a d o s ", c o m e n t a o
dirigente.
Com esse produto, a

Sicredi Evolução passou a ter
um portfólio mais completo
para atender as necessidades
dos associados e contribuir para
com o meio ambiente.
Para contratar a solução
de crédito, o associado deve
apresentar o orçamento do empreendimento na sua unidade
de atendimento. A unidade de
atendimento vai avaliar, dentro
da proposta de crédito responsável do Sicredi, a viabilidade do
financiamento. E o crédito será
concedido diretamente na
conta-corrente da empresa que
irá executar o projeto.
Consórcio: Além do
Financiamento para Energia
Solar, a Cooperativa também
oferece o Sicredi Consórcio
Sustentável para aquisição de
placas fotovoltaicas, geradores
eólicos e equipamentos de
tratamento de água e esgoto.

O financiamento inclui os diversos recursos
necessários à instalação da tecnologia de
energia solar, como sistemas de montagem,
inversores e placas de captação. O valor
financiado é creditado diretamente na
conta corrente do fornecedor e o associado
escolhe a forma de pagamento, que pode
ser parcelada ou única, e o valor é debitado
da conta corrente.
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SAQUES

Shoppings contam com
caixa eletrônico Sicredi
A Sicredi Evolução está instalando caixas eletrônicos próprios em
alguns dos principais shoppings da
Paraíba, facilitando o acesso aos
a s s o c i a d o s e fe t u a re m s a q u e s e
pagamentos.
"A nossa ideia em expandir os
terminais para pontos estratégicos
partiu da necessidade dos associados
apontada em pesquisas e em sugestões
nas agências. Por isso é tão importante
a participação de todos nos destinos da
Cooperativa, com ideias e colaborações", afirma Lourival Lopes, superintendente da Sicredi Evolução.

Vale lembrar que todas as
agências da Cooperativa contam com
caixas eletrônicos que permitem, além
dos saques, uma série de serviços,
como pagamento de contas, depósitos, transferências entre contas,
desbloqueio do cartão, saques sem
cartão, etc.
Banco 24 horas - Além da rede
própria de terminais eletrônicos, o
associado Sicredi Evolução pode utilizar
os caixas da rede Banco 24 horas,
disponível nos principais estabelecimentos comerciais em todas as
regiões do país.

Shopping Cidade Luz (Guarabira)
Shopping Pátio Altiplano (JP)
Mag Shopping (JP)
Mangabeira Shopping (JP)
Tambiá Shopping (JP)
Partage Shopping (CG)
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PESQUISA

Impacto do cooperativismo de
crédito na economia do Brasil
O Sicredi, em parceria com
a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas
(Fipe), anuncia uma
pesquisa inédita sobre os
“Benefícios Econômicos do
Cooperativismo de Crédito
na Economia Brasileira”.
O estudo, que avaliou
dados econômicos de todas as
cidades brasileiras com e sem
cooperativas de crédito entre
1994 e 2017 e cruzou informações do Instituto Brasileiro de
Geografia (IBGE), chegou à
conclusão que o cooperativismo
incrementa o Produto Interno
Bruto (PIB) per capita dos
municípios em 5,6%, cria 6,2%
mais vagas de trabalho formal e
aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%,
estimulando, portanto, o
empreendedorismo local.
A pesquisa encomendada à Fipe pelo Sicredi,
instituição pioneira do
cooperativismo de crédito no
Brasil, utilizou a metodologia de
Diferenças-em-Diferenças,
principal método científico para
avaliações de impacto de
políticas públicas no mundo. Os
resultados estimados pelo
Sicredi a partir do estudo,
consideraram o bom desempenho econômico de 1,4 mil
municípios que passaram a
contar com uma ou mais
cooperativas durante o período
de pesquisa. Os cálculos do
Sicredi, com base no estudo da
Fipe, mostram um impacto
agregado nestas cidades de
mais de R$ 48 bilhões em um
ano. Ainda, as cooperativas de
14

crédito foram responsáveis pela
criação de 79 mil novas
empresas e pela geração de 278
mil empregos.
Mesmo oferecendo
crédito a públicos menos
assistidos pelo sistema
financeiro tradicional, como
micro e pequenas empresas,
segundo o Banco Central, o
índice de ativos problemáticos
de uma cooperativa de crédito,
que considera, por exemplo, a
inadimplência, ainda é menor
q u e o í n d i ce d o s b a n co s
tradicionais. No Relatório de
Estabilidade Financeira de 2019,
o Banco Central apontou uma

diferença expressiva nos ativos
problemáticos, que chegaram a
5,9% nas cooperativas de
crédito do Brasil, enquanto as
instituições financeiras
tradicionais tiveram 7,4%.

Multiplicador do Crédito Cooperativo
A pesquisa da Fipe
também calculou o Multiplicador do Crédito Cooperativo,
um coeficiente que indica o
impacto do crédito concedido
pelas cooperativas no
Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro – cada R$ 1,00
concedido em crédito gera R$
2,45 no PIB da economia e a
cada R$ 35,8 mil concedidos
pelas cooperativas, uma nova
vaga de emprego é criada no
país.
De acordo com a Fipe, a
inclusão financeira de
famílias, pequenos produtores e empresas forma um ciclo
virtuoso que fomenta o
empreendedorismo local,
reduz desigualdades econômicas e aumenta a competitividade e a eficiência no
sistema financeiro nacional. A
Fipe concluiu ainda que os
princípios e a disseminação

das cooperativas de crédito se
mostram convergentes com
objetivos maiores no campo
das políticas públicas, tendo
em vista o seu potencial
impacto na redução das
desigualdades econômicas e
inter-regionais, bem como no
aumento da concorrência e da
eficiência no âmbito do
Sistema Financeiro Nacional.
No Brasil, de acordo
com o Banco Central, o
cooperativismo de crédito
está presente em quase
metade (47%) das cidades e
representa 2,7% dos ativos
totais do Sistema Financeiro
Nacional (SFN). Já são mais de
9,9 milhões de associados a
925 cooperativas de crédito
com uma carteira de R$ 123
bilhões em depósitos e R$ 137
bilhões em crédito –
aproximadamente R$ 250
bilhões em ativos totais.

PRODUTO

Poupança no Sicredi tem um diferencial
importante: a participação nos resultados
Com a distribuição dos
resultados a partir desse
ano para quem tem
poupança na Sicredi
Evolução, o produto passou
a ter um diferencial
importante em relação à
poupança tradicional
oferecida nas demais
instituições financeiras.
Fazer uma poupança na
Cooperativa tem dupla vantagem: além da simplicidade da
aplicação, recebe o rendimento
normal pelo investimento e
também parte da distribuição
das sobras. Com isso, o rendimento esse ano do produto na

Cooperativa foi de 91,44% CDI,
muito além do que rendeu no
mercado essa modalidade.
Com essa possibilidade
de ganho maior, a carteira de
poupança na Sicredi Evolução
tem crescido e hoje já passa de
R$ 13 milhões. É importante
ressaltar que parte desse valor
fica à disposição da Cooper a t i va p a r a a l a va n c a r o s
financiamento voltados ao
agronegócio e, posteriormente,
ao crédito imobiliário.
Os depósitos em
poupança podem ser feitos
pelos associados nas agências
da Sicredi Evolução. Se preferir,
o associado pode fazer também
os investimentos pelo próprio

celular, no aplicativo da sua
conta-corrente no Sicredi.
Para não associados, a
conta poupança também está
disponível nas agências para
abertura digital via tablet - leva
apenas 5 minutos - e as contas
também podem ser abertas
diretamente pelo aplicativo
exclusivo "Sicredi X".

PROMOÇÃO

Visa, em parceria com o Sicredi,
premia com viagem para os
Jogos Olímpicos Tokyo 2020
Associados que se
cadastrarem na promoção
concorrerão a 60 prêmios
quinzenais de R$ 500 e
R$ 1.000 carregados em
cartões pré-pagos, além de
5 pacotes de viagens com
acompanhante para
assistirem o evento
esportivo mundial
Para celebrar os Jogos
Olímpicos Tokyo 2020, que
acontecem entre julho e agosto
no Japão, e fortalecer o
relacionamento com os

associados, a Visa, em parceria
com o Sicredi lança a campanha
promocional “Bora pra Tóquio”.
Na ação, os participantes
concorrem a prêmios quinzenais de até R$ 1.000 em cartões
pré-pagos, além de viagens
para os Jogos Olímpicos
oferecidas pela Visa.
Em caso de adiamento
ou cancelamento por parte do
Comitê Olímpico Internacional
(COI) do evento Jogos Olímpicos
To k y o 2 0 2 0 , o s ó r g ã o s
responsáveis avaliarão como
proceder. E o Sicredi fará o
pronunciamento nos canais de

comunicação oficiais. Para
conferir o regulamento completo da campanha promocional, o
calendário dos sorteios e o
certificado de autorização,
acesse o site no endereço
sicredi.com.br/borapratoquio.
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