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Apresentação
Neste SICREDI CREDUNI INFORMA 
mostramos os principais resultados 
alcançados pela cooperativa em 2016 e as 
ações que foram tomadas para o bem-estar 
econômico-financeiro de seus associados. 
Destacamos entre estas a filiação ao Sicredi, 
efetuada em conjunto com a Central Sicredi 
N/NE e a ampliação do direito de filiação 
para todos os servidores de instituições e 
órgãos públicos no estado da Paraíba.  

Apresentamos as decisões das Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária ocorridas 

no dia 8 de março, as ações previstas para 
2017, informações sobre o processo de 
governança corporativa praticada pela 
cooperativa e a sua adequação aos 
normativos do Banco Central e ao Sistema 
Sicredi. 

Para esclarecer dúvidas, enviar 
comentários, sugestões e críticas, acesse o 
site da SICREDI CREDUNI, na seção “fale 
conosco”. Boa leitura!

SICREDI CREDUNI INFORMA 2017 - Nº1

Valores

Missão Visão
Contribuir para 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.

- Mutualidade.
- Responsabilidade.
- Democracia.
- Igualdade.
- Equidade.

- Solidariedade.
- Honestidade.
- Transparência.
- Sustentabilidade.

“O verdadeiro sócio cuida 
da sua cooperativa”.
João Silveira Cabral
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

SICREDI CREDUNI 
ATINGE A MAIORIDADE 

 

A SICREDI CREDUNI completou 18 anos 
atingindo a maioridade. E, semelhante 
aos anos anteriores, mais uma vez 
comemora o sucesso alcançado. Em 
2016 o número de novos associados 
aumentou 521, atingindo 6.682; o 
depósito a prazo cresceu 19,4%; a 
carteira de crédito teve um incremento 
de 9,8%, passando de 142 milhões e os 
ativos totais cresceram 11,6%, 
ultrapassando 179 milhões de reais. 
Além disso, todos os que aplicaram 
suas economias na cooperativa 
obtiveram um retorno bruto de 16,3% e 
os que contraíram empréstimos com a 
cooperativa e não com os bancos, 
economizaram mais de 15 milhões de 
reais, além de receberem 30,8% das 
sobras líquidas.  

Na maioria dos meses de 2016 
ocupamos o 1º lugar no ranking das 27 
cooperativas que compõem a Central 
Sicredi N/NE e o 1º lugar na 
rentabilidade sobre os ativos. 
Começamos o ano nos credenciando 
no Edital do Ministério do 
Planejamento para realizar o 

pagamento da folha do funcionalismo 
público; construímos e inauguramos 
em janeiro deste ano a agência do 
Centro de Vivência, do Campus I da 
UFPB; investimos na consolidação de 
parcerias com as instituições de ensino 
em que atuamos - UFCG, UFPB, UEPB e 
IFPB e realizamos em maio uma 
Assembleia Geral Extraordinária para 
nos filiarmos ao Sistema Sicredi e 
outra, em novembro, para a mudança 
estatutária que permite a associação 
dos funcionários públicos no estado da 
Paraíba, recentemente homologada 
pelo Banco Central. 

Tudo isto fruto de Conselhos atuantes, 
Colaboradores engajados, Delegados 
comprometidos e uma Gestão 
dedicada, presente e competente, 
assim como o elevado grau de 
confiança e credibilidade da SICREDI 
CREDUNI e do cooperativismo de 
crédito junto à comunidade 
universitária. Tais resultados nos 
fornecem a base para avançar na 
integração com o Sistema Sicredi, 
buscando avanços operacionais, 

ampliando o quadro de associados 
para todos os servidores públicos na 
Paraíba, avançando no processo de 
integração com o associado instalando 
uma Central de Relacionamento e 
desenvolvendo ações para melhorar a 
qualidade e a quantidade dos serviços 
prestados.

Parabéns aos Sócios! Parabéns à 
Administração!

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de 
Administração e da Diretoria 
Executiva
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No dia 06 de abril a SICREDI CREDUNI 
completou 18 anos. Atingir a 
maioridade é um marco desta 
instituição vencedora, que desde cedo 
seguiu o caminho estabelecido por 
seus fundadores, liderados pelo 
saudoso professor João Silveira 
Cabral. As sólidas bases lançadas 
continuam presentes nas políticas e 
ações estabelecidas por seus 
conselheiros, gestores e 
colaboradores de forma ética e 
transparente. 

Fundada por servidores das 
instituições públicas de ensino 
superior da Paraíba no ano de 1999, na 
cidade de Campina Grande-PB onde 
tem sua Sede Administrativa, 
apresenta um histórico de sucesso na 

busca do bem-estar 
econômico-financeiro dos seus 
cooperados. Neste período acumulou 
conhecimentos que a potencializam a 
atingir novos patamares de 
crescimento estendendo o direito de 
filiação a todos os demais servidores 
públicos de órgãos e instituições na 
Paraíba, decisão recentemente 
aprovada pelo Banco Central. 

Conta com mais de 6.900 associados e 
49 colaboradores distribuídos na Sede 
Administrativa e em 04 agências de 
atendimento, duas delas em Campina 
Grande, a Agência UFCG e Agência 
UEPB e duas em João Pessoa, a 
Agência Centro de Vivência da UFPB 
recém-inaugurada e a Agência Castelo 
Branco. As suas agências estão em 

fase de adaptação para atender à 
ampliação do quadro social e a 
migração para o Sistema Sicredi. 

Desde 2003, a CREDUNI, hoje 
denominada SICREDI CREDUNI, 
compõe a Central Sicredi N/NE, com 
sede em Cabedelo-PB , formada por 27 
Cooperativas de Crédito distribuídas 
pelas regiões norte e nordeste. 
Acompanhando esta central, filiou-se 
em 2016 ao Sistema Sicredi, sistema 
com abrangência nacional, constituído 
agora por 5 Centrais e 122 
Cooperativas Singulares, presentes em 
20 estados e 1.168 municípios cobrindo 
todas as regiões brasileiras, com 3,4 
milhões de associados. 



A SICREDI CREDUNI realizou as Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária, no dia 08 de março no Auditório da Sede 
Administrativa em Campina Grande-PB. Estiveram 
presentes mais de 70 (setenta) associados incluindo 
diretores, conselheiros, delegados e colaboradores, 
destacando-se o Dr. Wilson Ribeiro de Moraes, Presidente 
da Central Sicredi N/NE e do Dr. André Pacelli, Presidente do 
Sistema OCB/SESCOOP/PB.

Com a presença de 22 Delegados Seccionais, o Diretor 
Presidente, Prof. Paulo Ortiz Rocha de Aragão, iniciou a AGO 
homenageando as mulheres pelo Dia Internacional da 
Mulher, agradeceu aos dirigentes, colaboradores e 
associados que contribuíram para os excelentes resultados 
alcançados em 2016 e colocou os desafios enfrentados pela 
SICREDI CREDUNI como a migração para o Sistema Sicredi e 
a abertura da filiação a todos os servidores públicos na 
Paraíba, recentemente aprovada pelo Banco Central.

Dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia apreciou e 
aprovou por unanimidade o Relatório Anual da Gestão, o 
Relatório do FATES 2016 e a proposta de sua utilização 
referente à 2017, o Plano de Ação 2017, o valor dos 
honorários dos diretores e das cédulas de presença e 
pró-labore de conselheiros especiais reajustados com o 
mesmo índice dos servidores públicos federais (5%), bem 
como a proposta de destinação das sobras líquidas 
apuradas no exercício de 2016.

Constou do Relatório Anual de Gestão os resultados 
alcançados, expostos pelo Diretor Presidente, o Valor 
Cooperativo Agregado Invisível – VCAI 2016 apresentado 
pelo Diretor Administrativo, Prof. Rômulo Marinho do Rêgo, 
a leitura das Demonstrações Financeiras pela Gerente de 
Controladoria, Janilene Kilma Escorel, o Relatório do 
Conselho Fiscal pelo Coordenador do Conselho Fiscal, 

Dr.Ricardo José de Medeiros e Silva e o Relatório da 
Auditoria Independente Ernest&Young pelo Diretor 
Financeiro, Prof. Dagoberto Lourenço Ribeiro.
 
A eleição do Conselho Fiscal foi disputada por 20 
postulantes, todos com alto grau de qualificação, sendo 
eleitos Jadelson Rodrigues Chagas, Mário Victor Beserra 
Vasconcelos e Perpétua Socorro Pereira Carvallo (Titulares) 
e Pedro Sabino de Farias Neto, Ranyeri D’Avila Alves Coelho 
e Tânia Maria Correia Braga (Suplentes). 

Na Assembleia Geral Extraordinária, houve a apreciação e 
aprovação por unanimidade da Reforma Estatutária 
substituindo no art. 4º, inciso II; e no art. 6º, § 1º, as citações 
aos artigos 8º e 10, pelos artigos 9º e 11, respectivamente. 
Os Art. 4º e 6º tratam da admissão e da demissão de 
associados, respectivamente.

Ao final, os presentes participaram do tradicional jantar de 
confraternização no Restaurante Campina Grill, 
abrilhantado pelo show musical do delegado seccional 
Dimas Batista Xavier. 

ASSEMBLEIAS GERIAS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
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A SICREDI CREDUNI no decorrer de 2017 
adequará a sua estrutura 
política/administrativa visando à 
integração ao Sistema Sicredi e aos 
normativos do Banco Central – à 
Resolução 4.434/2015 que veda o 
exercício simultâneo de cargos no 
Conselho de Administração e na Diretoria 
Executiva e à Resolução 4.538/2016 que 
dispõe sobre a sucessão dos  
administradores das instituições  
financeiras. Este processo de mudança  
servirá de escopo para a eleição dos  
próximos delegados seccionais que  
compõe a AGO que ocorrerá em  
dezembro de 2017. Na AGO de 2018, será  
eleito o Conselho de Administração que  
escolherá a Diretoria Executiva.

É o órgão máximo da cooperativa  
composto por 24 delegados seccionais. 
Cada cooperado tem a responsabilidade 
de participar das discussões e 
deliberações e escolher o delegado que o 
representará nos assuntos propostos na 
Assembleia.

GOVERNANÇA
DA SICREDI CREDUNI

AGE em 29 de
novembro de 2016

ASSEMBLEIA GERAL

Os Delegados Seccionais representam 
os Cooperados. Nas Assembleias Gerais 
os associados são representados por 24 
(vinte e quatro) delegados seccionais 
eleitos para um mandato de 4 (quatro) 
anos, podendo ser reeleitos. Os 
Delegados Seccionais são escolhidos por 
voto direto dos cooperados reunidos em 
grupos seccionais, cada um deles 
constituído por cerca de 1/24 (um vinte e 
quatro avos) do número total de 
associados, segmentados considerando 
setores administrativos comuns das 
instituições e órgãos públicos no estado 
da Paraíba.

DELEGADOS SECCIONAIS

Delegados na AGE em 
18 de maio de 2016
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Eleição do Conselho Fiscal 
na AGO em 08 de março
de 2017

 

CONSELHO FISCAL
Tem a incumbência de exercer 
assídua, contínua e 
minuciosamente a fiscalização 
sobre o patrimônio, as operações 
com associados, os serviços e os 
atos dos administradores da 
Cooperativa.

Membros do Conselho Fiscal 
(Gestão: 2017)

Titulares:
• Jadelson Rodrigues Chagas
• Mário Victor Beserra de 
   Vasconcelos
• Perpétua Socorro Pereira Carvallo
Suplentes:
• Pedro Sabino de Farias Neto
• Ranyeri D’Avila Alves Coelho
• Tânia Maria Correia Braga

Diretoria Executiva da
SICREDI CREDUNI

O Conselho de Administração é o órgão 
responsável pelas deliberações 
estratégicas, pela apresentação de 
propostas para a Assembleia e pelo 
acompanhamento da prestação de 
contas da Diretoria Executiva. Formado 
por 9 (nove) cooperados eleitos a cada 4 
(quatro) anos, sendo obrigatória a 
renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) 
de seus membros. 

Membros do Conselho de 
Administração (Gestão: 2014 - 2018)
• Chateaubriand Pinto Bandeira
• Dagoberto Lourenço Ribeiro
• Hamilton Medeiros de Azevedo
• João Guarabira de Lima Cabral
• João Marcelo Alves Macêdo
• José Benjamim Pereira Filho
• Paulo Ortiz Rocha de Aragão
• Roberto Paulo Soares da Silva
• Rômulo Marinho do Rêgo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• Integram a Cooperativa por meio de 
quotas-partes, integralizando 
mensalmente R$ 11,00 (onze reais) até 
completar R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais). 
• A partir do ano 2017, os associados são 
servidores das instituições e órgãos 
públicos no estado da Paraíba, conforme 
autorização do Banco Central do Brasil. 
• Estão reunidos em grupos seccionais.     
• Participam das decisões sobre a 
gestão da cooperativa de forma 
igualitária, com os mesmos direitos e 
deveres, independentemente do volume 
de cotas de capital.

ASSOCIADO

Indicada e eleita pelo Conselho de 
Administração, é responsável pela 
gestão executiva da Cooperativa, 
segundo os direcionadores estratégicos 
do Conselho de Administração. 

Membros da Diretoria Executiva 
(Gestão: 2014 - 2018)

• Paulo Ortiz Rocha de Aragão
 Diretor Presidente

• Rômulo Marinho do Rêgo
Diretor Administrativo

• Dagoberto Lourenço Ribeiro
 Diretor Financeiro

DIRETORIA EXECUTIVA
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PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO NA 
COOPERATIVA SICREDI CREDUNI

A cooperativa realizou encontros 
mensais de aniversariantes e ações em 
datas comemorativas como Semana dos 
Servidores, Semana do Cooperativismo, 
Café da Manhã Junino, Dia da Mulher, 
Dia dos Pais, Dia das Mães, 
Confraternizações de Final de Ano, entre 
outras. 

O encontro mensal de aniversariantes 
realizado em Campina Grande e João 
Pessoa reúne aproximadamente 50 
cooperados, ou seja, cerca de 1.200 
cooperados ao longo do ano (1/6 do 
total de cooperados). Constam de 2 
palestras onde são abordados temas 
envolvendo educação cooperativista e 
financeira, situação da cooperativa e 
impacto de sua atuação na comunidade. 
Conclui-se com atividades festivas 
comemorativas de aniversário e um 
co�ee break. 

Nos eventos da comunidade acadêmica, 
a equipe de negócios distribui material e 
promove ações de divulgação sobre a 
cooperativa e o cooperativismo.

Nosso site www.creduni.com.br, 
contém notícias de eventos, cursos e 
palestras patrocinados pela 
cooperativa, informativos, relatórios 
anuais e informações sobre produtos e 
serviços, entre outros. Disponibilizamos 
no Facebook www.facebook.com/creduni 
as principais ações que a cooperativa 
realiza. 

Divulgamos dois relatórios, o anual e o 
referente ao 1º semestre bem como 
boletins informativos, com destaque 
para os resultados de assembleias. 

Antes de cada assembleia, realizamos 
pré-encontros abertos aos cooperados 
onde os delegados seccionais e os 
suplentes discutem e aprofundam 
pautas assembleares. 

Encontro de aniversariantes 
em 08 de setembro de 2016

Café da manhã junino em João 
Pessoa no dia 17 de junho de 2016

Café da manhã junino em Campina 
Grande no dia 10 de junho de 2016

Apresentação do Coral Sal da 
Terra de Salvador (BA) na 
SICREDI CREDUNI em 11 de
novembro de 2016

Colaboradores e cooperados da SICREDI 
CREDUNI em evento patrocinado – I Corrida 
de Rua da UEPB



COMO FUNCIONA O 
SISTEMA SICREDI  

AS COOPERATIVAS 
CENTRAIS

R$ 64,4 
bilhões de ativos

21,8% 
a mais em comparação ao  
mesmo período de 2015

122 
Cooperativas de Crédito

1.168 
Cidades

3,4 Milhões 
de associados

180 
Municípios onde é a única  
instituição financeira

5 
Centrais

20 
Estados

* Dados de setembro de 2016.  

O SICREDI EM 2016*

O Sicredi tem escala 
nacional com a 
estrutura sistêmica, 
mas sua atuação é 
regional.

PA

RO

MT

AM

RR

MG

ES

AC

AP

TO

GO

MS

MA

PI

CE

BA

SP

PR

RS

SC

RJ

SE

AL

PE

PB

RN

PRESENÇA DO SICREDI 
NO BRASIL

 Sicredi hoje  Em integração 
  Estados de abrangência do Sicredi  
e com projeto de expansão em andamento
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As 122 Cooperativas de Crédito 
filiadas ao Sicredi estão distribuídas 
em cinco Centrais que compõem o 
Sistema juntamente com o Sicredipar, 
Confederação, Fundação e Banco 
Cooperativo Sicredi responsável pelo 
controle da Administradora de Bens, 
Administradora de Cartões, 
Administradora de Consórcios e da 
Corretora de Seguros. 

Cinco cooperativas centrais compõem 
o Sicredi, sendo uma delas a Central 
Sicredi N/NE formada por 27 
cooperativas singulares situadas nas 
regiões norte e nordeste, entre elas a 
SICREDI CREDUNI.



ASSOCIADOS

GRUPOS SECCIONAIS

DELEGADOS SECCIONAIS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DIRETOR PRESIDENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR
ADMINISTRATIVO

DIRETOR 
FINANCEIRO

DIRETORIA EXECUTIVA

ORGANOGRAMA 
SICREDI CREDUNI

6.682  
de associados

223 
municípios na Paraíba

49  
colaboradores

R$ 61.700  
patrimônio líquido

4  
agências

R$ 179.579  
ativos

R$ 7.655  
resultado (SOBRAS)

COOPERATIVA SICREDI CREDUNI  
EM DEZEMBRO DE 2016

A SICREDI CREDUNI  

Agências SICREDI CREDUNI

Área de atuação
CAMPI - UFCG, UFPB, UEPB e IFPB
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Conta com mais de 6.900 associados e 49 colaboradores distribuídos na Sede Administrativa e em 04 agências de 
atendimento, duas delas em Campina Grande, a Agência UFCG e Agência UEPB e duas em João Pessoa, a Agência Centro de 
Vivência da UFPB recém-inaugurada e a Agência Castelo Branco. 
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Os benefícios gerados estão ao alcance de todos os servidores públicos federais, estaduais e 
municipais na Paraíba!

 

 

 
 

  

DESTAQUES DA SICREDI CREDUNI EM 2016

VALOR COOPERATIVO AGREGADO INVISÍVEL - VCAI  2016

•A SICREDI CREDUNI alcançou  R$ 180 
milhões em ativos totais, R$ 62 
milhões de patrimônio líquido e 
depósitos a prazo de R$ 96 milhões, 
com crescimento de 19,4% o que 
demonstra a confiança dos 
cooperados na cooperativa.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

•A SICREDI CREDUNI registrou R$ 142 
milhões na carteira de crédito, um 
incremento de 9,8% em 2016, em 
comparação a 2015.
•O índice de inadimplência apresentou 
uma média de 0,77%, uma redução de 
6% no comparativo com o período 
anterior.

NOVA MARCA

A SICREDI CREDUNI encontra-se 
presentemente em processo de 
migração para a nova marca devendo 
no 1º semestre de 2017 mudar a 
fachada de suas agências e de forma 
paulatina proceder às mudanças na 

decoração interna seguindo o padrão 
Sicredi.

EXPANSÃO 

A SICREDI CREDUNI recentemente 
obteve autorização do Banco Central 
para ampliar o seu quadro social para 
todos os servidores de instituições e 
órgãos públicos no estado da Paraíba. 
Nesta direção, atualizou o seu 
planejamento estratégico para definir 
as ações visando a expansão para 
este novo público. Entre as ações a 
serem executadas está a adequação 
da Agência Castelo Branco em João 
Pessoa para receber os novos 
cooperados. Por outro lado, a filiação 
ao Sistema Sicredi permitirá o acesso 
a novos produtos e serviços a serem 
oferecidos no seu portfólio a um custo 
menor, garantindo ao cooperado uma 
maior gama de produtos e 
possibilitando uma maior aderência 
aos produtos da cooperativa.

NOVIDADES NOS CANAIS

Brevemente a SICREDI CREDUNI 
espera disponibilizar para os 
cooperados uma Central de 
Relacionamento, que inicialmente 
funcionará como central de 
atendimento, avançando 
paulatinamente para uma central de 
negócios on line onde o cooperado 
possa de forma virtual efetuar a 
maioria das operações sem necessitar 
sua presença física na agência. Desta 
forma, utilizando recursos digitais 
poderá utilizar mais essa ferramenta 
para se relacionar com a cooperativa. 

NOVAS SOLUÇÕES

Com a filiação ao Sistema Sicredi, em
breve serão disponibilizados outros
produtos e serviços, como rede de 
atendimento ampliada com presença 
nacional e o cartão Sicredi MasterCard 
Black.

 CONTA CORRENTE 

 TARIFAS 

 EMP. CONSIGNADO 

 CHEQUE ESPECIAL 

 EMP. PESSOAL 

 FINANCIAMENTOS 

 CARTÃO DE CRÉDITO 

 INVESTIMENTOS LP 

 INVESTIMENTOS CP 

 TOTAL  TOTAL 

2.296.149,17

-

124.661.404,49

1.026.569,75

7.058.120,59

2.300.729,68

150.270,61

119.339.995,65

10.161.168,22

-

-

23,33%

108,95%

38,78%

17,27%

108,95%

16,30%

12,76%

-

-

-

21,75

26,14%

348,12%

74,62%

26,18%

469,15%

12,42%

11,45%

-

-

1.894.534,84

26.896,13

14.918,26

9.067,31

-

-

-

103.326,71

-

2.047.152,64

55.008,59

115.906,36

37.781,90

-

4.795.353,64

-

VCAI SICREDI CREDUNI 2016

Leia na íntegra: http://www.creduni.com.br/VCAI_2016.pdf
FONTE: BACEN e SICREDI CREDUNI

 

   29.084.486,89 

     1.118.402,13 

     2.736.798,08 

        397.413,37 

        163.713,15 

-24.247.772,93 

-1.297.013,03 

                       -   

         261.000,00 

    32.585.885,94 

      3.573.699,41 

      5.267.060,17 

         602.363,10 

         704.987,97 

-14.822.027,46 

-1.163.860,21 

 -   

261.000,00 

5.395.933,89 

2.482.193,41 

2.545.180,36 

 214.017,04 

541.274,82 

9.425.745,47 

133.152,82 

         103.326,71 

         261.000,00 

      9.337.621,37 

      2.564.098,13 

      2.676.004,98 

         260.866,25 

         541.274,82 

    14.221.099,11 

         133.152,82 

         103.326,71 

         261.000,00 

      9.337.621,37 

      2.564.098,13 

      2.676.004,98 

         260.866,25 

         541.274,82 

    14.221.099,11 

         133.152,82 

30.098.444,1930.098.444,19

PRODUTOPRODUTO
TOTAL DA TOTAL DA 
CARTEIRACARTEIRA

TAXA MÉDIA TAXA MÉDIA 
COOPERATIVACOOPERATIVA

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL  ANUAL  
(CREDUNI)(CREDUNI)

TAXA TAXA 
MÉDIA DO MÉDIA DO 
MERCADOMERCADO

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL ANUAL 
(BANCOS)(BANCOS)

IOF IOF 
ECONOMIZADOECONOMIZADO

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

SOBRAS SOBRAS 
DISTRIBUÍDASDISTRIBUÍDAS

GANHO GANHO 
TOTALTOTAL

Em 2016 a SICREDI CREDUNI deu continuidade ao levantamento do VCAI (Valor Cooperativo Agregado Invisível), que no ano 
de 2015 atingiu R$ 22,5 milhões e no ano de 2016 o valor de R$ 30 milhões. O VCAI levanta os benefícios que os cooperados 
usufruem ao operarem com a cooperativa e não com os bancos, não aparecendo na contabilidade tradicional.
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-
-

Participação na 
entrega do Prêmio 
SOMOSCOOP

Apresentação da SICREDI 
CREDUNI em evento de posse, 
integração e capacitação dos
112 novos servidores da UFPB

Premiação do Concurso Fotográfico – Kilson Pinheiro Lopes, 1º lugar com a foto
“Inselberg no Semiário”

Diretor Presidente e Gerente de 
Relacionamento com premiação do 
Painel Grandes Ideias

Premiação do Concurso Fotográfico – Diogo Lopes de Oliveira, 2º lugar com a foto
“Árvore das garças da UFCG”

SICREDI CREDUNI EM DESTAQUE

PAINEL GRANDES IDEIAS
Conciliação da Consignação 
Em 2016, a SICREDI CREDUNI foi 
premiada em 2º lugar no Painel Grandes 
Ideias na XXI Convenção Sicredi N/NE, 
com o módulo “Conciliação da 
Consignação”, apresentado pelo Gerente 
de Relacionamento Marcelo Maia Diniz, 
que expôs um novo tratamento dos 
arquivos de forma fácil e eficiente, 
otimizando o tempo por meio da 
automação dos processos, com maior 
segurança nas informações e 
possibilitando aos colaboradores uma 
maior disponibilidade de tempo para 
outras atividades. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 2016

Cooperados da SICREDI CREDUNI tiveram 
duas fotos selecionadas para compor o 
calendário 2017 do Sistema Sicredi N/NE, 
dentro do Concurso Fotográfico 2016, 
que este ano, teve como tema “Natureza 
em foco” direcionado aos cenários das 
regiões Norte e Nordeste do Brasil. Com 
a foto “Inselberg no semiárido”, o 
ganhador do 1º lugar na cooperativa, 
Kilson Pinheiro Lopes, recebeu um troféu 
e uma câmera fotográfica 
semiprofissional como forma de 
reconhecimento pelo registro. Já o 
cooperado Diogo Lopes de Oliveira, 
recebeu um troféu como prêmio pela 
foto também selecionada “Árvore das 
garças da UFCG”.  
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PACOTE DE 
TARIFAS

A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO 
MEIOS ELETRÔNICOS É GRATUITA

SICREDI CREDUNI REALIZA 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO

O Pacote de serviços essenciais 
gratuitos estipulado pelo Banco 
Central explicita o número de 
operações mensais que o cooperado 
tem direito de efetuar gratuitamente. 
Consta dos seguintes serviços:

A) 04 (quatro) realizações de saques 
em guichê de caixa, inclusive por meio 
de cheque ou de cheque avulso, ou em 
terminal de autoatendimento;

B) 02 (duas) transferências de 
recursos entre contas na própria 

instituição, em guichê de caixa, em 
terminal de autoatendimento e/ou 
pela internet;

C) (02) fornecimentos de extrato 
contendo a movimentação dos últimos 
trinta dias por meio de guichê de caixa 
e/ou terminal de autoatendimento;

D) 10 (dez) fornecimentos de folha de 
cheque, desde que o correntista reúna 
os requisitos necessários à sua 
utilização, de acordo com a 
regulamentação em vigor e as 

condições pactuadas;

O que ultrapassar os itens do pacote 
essencial será cobrado de acordo com 
a tabela de tarifas disponibilizada pela 
instituição.

As tabelas de tarifas da SICREDI 
CREDUNI estão disponíveis nas suas 
agências ou nos sites da Cooperativa e 
do Banco Central do Brasil, conforme 
links abaixo:
http://www.creduni.com.br/tarifas.pdf
http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/0
3428338.asp?seg=bancossegmento04

Não existe limite para a realização de 
consultas mediante utilização da 
internet para prestação de qualquer 
serviço por meios eletrônicos e para a 
compensação de cheques. 

Recomenda-se ao cooperado, na 
medida do possível, utilizar os meios 

eletrônicos para consulta de saldos 
(conta corrente, conta capital, 
aplicações e empréstimos); extrato da 
conta corrente e conta capital; 
transferências entre contas, assim 
como, pagamentos de boletos e 
convênios. É prático, seguro e gratuito. 
Para se habilitar ao acesso eletrônico 

entre em contato com os atendentes 
em uma das agências da SICREDI 
CREDUNI, assim você fará o seu 
cadastro no Internet Banking ou no 
Mobile e aprenderá o passo a passo 
necessário. 

A SICREDI CREDUNI em parceria com a 
empresa de consultoria Soluções 
Estratégicas realizou pesquisa de 
satisfação dos cooperados com os 
serviços e produtos oferecidos pela 
cooperativa. O levantamento 
considerou a opinião de uma amostra 
composta de 321 cooperados e utilizou 
o indicador de recomendação NPS (Net 
Promoter Score).

O resultado mostrou que a SICREDI 
CREDUNI é percebida como instituição 
de excelência pelos serviços e 
produtos ofertados aos seus 
associados. Com efeito, os resultados 
indicam que uma proporção de 86,9% 
dos associados são seus defensores 
leais e a promovem, percebendo que 
houve melhoria na sua vida depois do 
relacionamento com a cooperativa. Já 
os cooperados neutros, que utilizam 
apenas os serviços necessários e são 

indiferentes atingem 10,9%. Apenas, 
2,2% dos associados mostram 
insatisfação com a cooperativa.

Para o Diretor Presidente da 
cooperativa, Prof. Paulo Ortiz Rocha de 
Aragão, os números confirmam as 
pesquisas realizadas nos Encontros de 
Aniversariantes e indicam o 
compromisso de colaboradores, 
conselheiros e dirigentes com a busca 
de atender com qualidade as 
demandas dos cooperados. “A SICREDI 
CREDUNI oferece serviços de 
qualidade. A excelência do 
atendimento prestado por toda a 
equipe de colaboradores é 
fundamental para satisfazer as 
expectativas e necessidades dos 
cooperados contribuindo para a sua 
fidelização”, ressalta. 

86,90%

10,90%

2,20%

Satisfeitos
Indiferentes
Insatisfeitos
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INAUGURAÇÃO 
AGÊNCIA CENTRO 
DE VIVÊNCIA UFPB 

 

PROJETO FACHADAS 
SICREDI CREDUNI

A SICREDI CREDUNI inaugurou no 
dia 27 de janeiro a agência 
localizada no Centro de Vivência 
da UFPB. Com horário de 
funcionamento das 9h às 16h, o 
espaço dispõe de um ambiente 
amplo e confortável, no qual são 
ofertados todos os produtos e 
serviços financeiros que a 
cooperativa dispõe.

Dentro do processo de integração ao Sistema 
Sicredi, a SICREDI CREDUNI está mudando em 
conjunto com as demais cooperativas da 
Central Sicredi N/NE a identidade visual de 
suas agências de acordo com os padrões da 
nova marca.
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Natal + Solidário - 
Escola Baracuy em 
João Pessoa

Dia C - entrega
dos livros em
Campina Grande

Natal + Solidário -
Colaboradores da
Sede Administrativa
SICREDI CREDUNI

Dia C - entrega
dos livros em
João Pessoa

COMUNIDADE
A atuação do Sicredi considera o princípio do interesse pela 
comunidade. As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentável local e regional onde atuam e 

consideram a questão ambiental como sendo de interesse 
da comunidade, promovendo a geração de valor 
compartilhado com os associados e a sociedade em geral. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A SICREDI CREDUNI realizou as seguintes 
ações sociais em 2016 

Doação de mais de 5 mil livros para Bibliotecas 
Municipais e Comunitárias de Campina Grande e 
João Pessoa 
A SICREDI CREDUNI promoveu pelo 2º ano consecutivo a 
arrecadação de livros novos e usados, para beneficiar 
Bibliotecas Municipais e Comunitárias de Campina Grande e 
João Pessoa.

Arrecadação de 2 toneladas de papéis recicláveis 
para beneficiar cooperativas de trabalhadores de 
materiais recicláveis
Cooperados e comunidade paraibana se envolveram com a 
doação de papéis recicláveis que beneficiou a COTRAMARE 
– Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis.

Coleta de 4 toneladas de lixo eletroeletrônico 
Cooperados, colaboradores e comunidade paraibana 
realizaram o descarte consciente de lixo eletroeletrônico, 
que além de contribuir com o meio ambiente, beneficiou 
diversas instituições filantrópicas. 

NATAL + SOLIDÁRIO
A SICREDI CREDUNI realizou a Campanha Natal + Solidário 
beneficiando com presentes cerca de 250 crianças de 
creches e escolas públicas em Queimadas, Campina Grande 
e João Pessoa.

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Além da educação cooperativista e financeira, a SICREDI 
CREDUNI incentiva a participação dos associados e 
dependentes em cursos de curta duração voltados para a 
geração de renda.

Em 2016, cerca de 250 cooperados utilizaram este benefício, 
oferecido através da parceria com o SENAC, SENAI E 
SEBRAE, na qual sócios e dependentes podem participar de 
forma gratuita.

Para ter acesso aos cursos disponíveis, acesse 
www.creduni.com.br e entre em contato com nossos 
atendentes nas agências.
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Soma de
Forças

A união das pessoas é o que fortalece o sistema financeiro cooperativo e torna possível e concreto o apoio a um número cada vez 
maior de associados. O trabalho de todos os colaboradores contribui para esse resultado.

A SICREDI CREDUNI tem grande 
preocupação com a adequação da 
solução oferecida ao associado, a partir 
do entendimento de suas necessidades. 

O objetivo maior é que haja a indicação 
correta do produto, atendendo o 
associado com eficiência. 

Para que esse processo ocorra de 

maneira adequada, são considerados 
atributos como o perfil do associado, 
segmento ao qual pertence, faixa de 
idade e renda, entre outros. 

A razão da SICREDI CREDUNI existir é 
atender aos associados e às suas 
necessidades econômico-financeiras, 
contribuindo para que tenham uma 
qualidade de vida cada vez melhor.

ASSOCIADOS

6.682 
Associados

97,56%  

Satisfação dos associados

53,79% 
Classificaram a SICREDI 
CREDUNI como EXCELENTE

 

1

72  
Eventos realizados com 
Associados

 

51 a 60 anos 

É a faixa etária média

27,92% 
de associados com essa 
faixa etária

 

 

PERFIL

53,47% 

Homens

 
 

99,76%
 

Pessoa
física 

 46,53% 

Mulheres

0,24%

 

Pessoa
jurídica

 

¹ Índice de Satisfação medido por pesquisas internas. Dados de dezembro de 2016.

 
 

R$ 61.393,41
investidos na qualificação de

 

colaboradores

100%
 

da equipe de 
atendimento com
Certificado CPA10

 

TREINAMENTO 
 DE COLABORADORES

Investir em qualificação 
é essencial: 100% dos 
colaboradores do 
atendimento possuem 
certificação² Anbima 
CPA 10 e grande parte já 
foi além, com o CPA 20.

COLABORADORES 

49
 Colaboradores

23%
 Mulheres em cargo 

de liderança  

36
 é a idade média 

dos colaboradores  

 100%

 

moram na região da 
Cooperativa SICREDI CREDUNI

 

COLABORADORES

32%
 Homens

68%

 

Mulheres

Pelo sexto ano consecutivo, o Sicredi 
está entre as Melhores Empresas para 
Você Trabalhar, com 78 pontos no 
Índice de Felicidade no Trabalho (IFT).

Com papel fundamental na expansão e 
no crescimento da SICREDI CREDUNI, os 
colaboradores exercem uma atuação 
estratégica dupla: são os responsáveis 
pela execução da estratégia da 
instituição no dia a dia e também são 
associados. 

Para atender os vários perfis de 
associados, os colaboradores estão 
sendo treinados com o objetivo de 
compreender com clareza as 
necessidades de cada pessoa que vai 
até as agências do Sicredi em busca de 
soluções financeiras. 

Com o objetivo de entregar cada vez 
mais qualidade ao atendimento do 
associado, a SICREDI CREDUNI investiu 
R$ 61.393,41 na qualificação de 
colaboradores mediante o patrocínio 
de cursos de treinamento, capacitação 
e formação pessoal.

² CPA-10 e CPA-20 destinam-se a certificar profissionais das instituições que atuam na prospecção ou venda de 
produtos de investimento diretamente junto ao investidor, emitida pela ANBIMA - Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 

Dados de dezembro de 2016.
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Multiplicação de 
resultados

Soluções 
econômico-financeiras 
para os cooperados

Ano após ano a Paraíba vem sendo 
impactada positivamente pela atuação 
da cooperativa SICREDI CREDUNI, uma 
vez que os recursos captados dos 
associados são investidos localmente, 
gerando emprego e renda, 
contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento local sustentável.

Um dos diferenciais competitivos da 
SICREDI CREDUNI é a capacidade de 
apresentar soluções 
econômico-financeiras adequadas a 

seus associados em virtude da sua 
proximidade e de seu modelo de 
gestão participativa, sempre fundadas 
em valores do cooperativismo. 

São produtos e serviços adequados às 
necessidades dos associados e à 
realidade socioambiental gerando 
agregação de renda, aumento da 
qualidade de vida do associado e da 
comunidade, desenvolvendo a região e 
gerando maior bem-estar para todos.

Até 2016 o rendimento das aplicações de Longo Prazo da 
SICREDI CREDUNI constituídas dos depósitos a prazo que 
recebem juros mais sobras foi publicado líquido do IRRF, 
enquanto todas as outras aplicações financeiras eram 
apresentadas com rendimento bruto, com exceção da 
poupança, como é a prática do mercado financeiro. Este ano 
apresentamos toda a série do rendimento das aplicações de 
Longo Prazo com o rendimento bruto de modo a facilitar a 
comparação com as outras alternativas de investimento. 

Incluímos também o IPCA índice oficial da inflação para os que 
queiram calcular o rendimento real das diversas aplicações. 
Desde o exercício de 2014, além do IRRF sobre os juros pagos 
ao capital, a SICREDI CREDUNI vem recolhendo numa conta 
judicial o IRRF sobre as sobras distribuídas e ajuizou uma ação 
declaratória contra o pagamento de IR sobre sobras, ainda 
sem decisão do mérito. O rendimento líquido do IRRF ficou em 
13,85% correspondendo a 99% do CDI.

RENDIMENTOS COMPARADOS DE 
INVESTIMENTOS NOS ÚLTIMOS 17 ANOS

A partir de agora, todos estes benefícios estão à disposição de todos os 
servidores públicos federais, estaduais e municipais no estado da Paraíba.

FONTE: BACEN, ECONOMÁTICA E SICREDI CREDUNI 

Investimentos
%

Bolsa (SP)

US$ Comercial

Ouro

Poupança

CDI

SELIC

CREDUNI
Curto Prazo 
CREDUNI
Longo Prazo

IPCA

2001

-11,0

18,7

20,8

8,6

17,3

17,2

22,4

30,3

7,7

2002

-17,0

52,3

80,9

9,3

19,1

19,1

22,4

24,6

12,5

2003

97,3

-18,2

-0,8

11,2

23,3

23,3

27,5

28,3

9,3

2004

17,8

-8,1

-2,9

8,1

16,2

16,2

22,4

29,0

7,6

2005

27,7

-11,8

2,9

9,2

19,0

19,0

22,4

29,0

5,7

2006

32,9

-8,7

12,7

8,3

15,0

15,0

17,3

26,9

3,1

2007

43,6

-17,1

11,3

7,7

11,8

11,8

11,8

24,9

4,5

2008

-41,2

32,0

32,1

7,9

12,4

12,4

12,4

21,3

5,9

2009

81,9

-25,5

-3,1

7,1

9,9

9,9

9,9

17,1

4,3

2010

1,0

-3,6

30,7

6,9

9,8

9,7

9,8

18,4

5,9

2011

-18,1

12,2

15,9

7,5

11,6

11,6

11,6

17,5

6,5

2012

7,4

8,9

15,3

6,5

7,8

8,5

7,8

15,5

5,8

2013

-15,5

14,6

-17,4

6,3

8,1

8,2

8,1

13,7

5,9

2014

-2,9

13,4

12,0

7,1

10,8

10,9

10,8

13,4

6,4

2015

13,3

48,5

33,6

8,1

13,1

13,2

13,1

15,5

10,7

2016

38,9

-16,5

-12,3

8,3

14,0

14,0

14,0

16,3

6,3

Acumulado

358,3

84,7

598,4

270,4

804,5

811,3

1076,8

2612,1

200,5

2000

-10,7

9,3

6,0

8,3

17,3

17,4

24,5

6,0

24,9
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RESULTADOS FINANCEIROS

O critério de distribuição de SOBRAS é 
realizado de acordo com a utilização 
pelo associado dos produtos da 
cooperativa.

A seguir apresentamos os principais 
Indicadores de Resultados gerados pela 
SICREDI CREDUNI em 2016:

ÓTIMOS RESULTADOS

DEPÓSITOS A PRAZO

CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL

COOPERADOS

RESULTADOS (Juros ao Capital + SOBRAS)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2014 2015 2016

80.057
64.076

95.584

ATIVOS TOTAIS

2014 2015 2016

161.535
135.750

179.579

2014 2015 2016

11.590
9.775

12.335

2014 2015 2016

58.37160.250 61.699

2014 2015 2016

129.576
110.712

142.210

2014 2015 2016

CAPITAL SOCIAL

2014 2015 2016

38.65143.154 39.793

O resultado positivo (SOBRAS) é 
distribuído anualmente aos 
associados que realizam operações 
financeiras com a Cooperativa. 

5.781 

6.161 

6.682
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Todas as pessoas necessitam de uma instituição financeira 
para realizar as suas movimentações financeiras, desde as 
básicas (pagamento de contas do dia a dia) até as mais 
complexas (empréstimos, financiamentos, aplicações, …). 

Os bancos são propriedade de um pequeno número de 
pessoas que buscam obter o máximo de retorno possível 
(LUCRO) sobre o capital que possuem investido. Este lucro é 
obtido através das movimentações financeiras realizadas 
pelos CLIENTES, pessoas que possuem pouco poder de 
decisão sobre a forma de atuação do banco com o qual 
operam, apenas usufruindo dos produtos e serviços que 
utiliza e pagando o preço estabelecido.  

A quase totalidade dos brasileiros realiza suas operações 
financeiras com cinco bancos. Aparentemente eles 
monopolizaram o mercado de crédito. Entretanto, mais de 9 
milhões de brasileiros descobriram que SER CLIENTE de 
banco não é a única opção existente. É possível SER DONO 
de sua própria instituição financeira, organizada em forma 
de cooperativa. 

Uma COOPERATIVA é uma associação de pessoas, que nela 
ingressam voluntariamente (se tornando sócias) e que 
passam a fazer suas movimentações financeiras através 
dela, e não mais com os bancos tradicionais. Estes sócios 
passam a ser os DONOS da cooperativa, juntamente com 
centenas ou milhares de outras pessoas.

O Ministério da Fazenda no dia 23 de março equiparou o 
IOF pago pelos associados das cooperativas aos pagos 
pelos clientes dos bancos, passando de 0,38% para 3,38%.

Mesmo com esta decisão, os empréstimos oferecidos pela 
SICREDI CREDUNI possuem taxas de juros menores que as 
do mercado e o cooperado ainda participa das SOBRAS.

Para o servidor se associar à SICREDI CREDUNI é exigida 
uma integralização no capital social de R$ 30,00 e uma 
capitalização mensal descontada em folha de R$ 11,00. Este 
capital é corrigido mês a mês e pode ser resgatado quando 
o sócio decidir sair da cooperativa.

A SICREDI CREDUNI, assim como as demais cooperativas, 
não tem fins lucrativos, o que significa que seus PREÇOS são 
mais acessíveis e competitivos do que os bancos 
tradicionais. Além disto, todos os anos, após apuradas as 
sobras do exercício, as cooperativas convocam seus sócios 
para comparecer em ASSEMBLEIA GERAL, momento em que 
é decidida a destinação a ser dada às sobras.

Costumeiramente a maior parte destas SOBRAS é devolvida 
aos sócios, na proporção da movimentação que cada um 
realizou, valorizando os que são mais fidelizados e que 
realizam suas operações com a cooperativa. Você ganha 
sobras pela utilização de serviços e produtos como 
aplicações, empréstimos, seguros, consórcios, cartões de 
crédito e débito, saldo médio em conta corrente, entre 
outros. 

Os cooperados que necessitarem de empréstimos 
encontrarão taxas de juros menores do que as dos bancos e 

os que desejarem efetuar aplicações terão um rendimento 
maior do que as do mercado financeiro. Além disso, o seu 
investimento tem a garantia do FGCOOP – Fundo Garantidor 
do Cooperativismo – que fornece cobertura de aplicações 
até o valor de R$ 250.000,00. 

A SICREDI CREDUNI é uma cooperativa singular – presta 
serviço diretamente aos associados. Junto com outras 26 
cooperativas formam a Central Sicredi N/NE, que por sua 
vez, com outras 4 centrais constituem o Sicredi, um sistema 
cooperativo com mais de 3.500.000 de associados, 
distribuídos por 22 estados brasileiros.

Se você tem dívidas em outro banco traga para a nossa 
cooperativa – nossas taxas são vantajosas e você pode ter 
acesso a novos recursos, ou baixar o valor da prestação ou 
o prazo do empréstimo. Se você é aplicador traga suas 
aplicações para a SICREDI CREDUNI e faça o seu dinheiro 
render mais do que a maioria das aplicações do mercado.

Servidor público ativo e inativo na Paraíba venha para a 
SICREDI CREDUNI! 

BEM-VINDO A UM MUNDO MAIS HUMANO, MAIS 
PRÓXIMO DE VOCÊ E MAIS COLABORATIVO

VANTAGENS DE SE ASSOCIAR À 
SICREDI CREDUNI

MELHORES TAXAS NOS 
EMPRÉSTIMOS 



Na SICREDI CREDUNI o cooperado 
encontra os melhores produtos para 
ajudá-lo a se organizar financeiramente 
e realizar seus projetos de vida.

SICREDI CREDUNI | www.creduni.com.br

Creduni

CreduniTv

SEDE

Rua Antenor Navarro, 496 
Bairro Prata CEP: 58400-520 
Fone: (83) 3310.3850
Gerente Geral:  Raupt Moura

Castelo Branco

Rua Hortêncio Ribeiro, 254
Bairro Castelo Branco
CEP: 58050-220
Fone: (83) 3044.7070
Gerente: Marcelo Maia

Centro de Vivência UFPB

Centro de Vivência UFPB
Cidade Universitária
CEP: 58051-900
Fone: (83) 3044.7070
Gerente: Marcelo Maia

UFCG

Av. Aprígio Veloso, 882
Bairro Universitário
CEP: 58429-970
Fone: (83) 2101.7000
Gerente: Helayne Tavares

UEPB

Rua Domitila Cabral de Castro, 
s/n Central de Aulas - UEPB 
CEP: 58429-570
Fone: (83) 2101.7053
Gerente: Alexon Melo

Conta corrente

Antecipação de 13º salário, férias e Imposto de Renda

Empréstimos - Consignado e CDC

Financiamentos

Previdências

Seguros

Consórcios

Aplicações financeiras

Cartões de Débito e Crédito

Cheque especial

Talão de cheque

Portabilidade de crédito

Portabilidade de salário

Cursos e Patrocínios

Internet Transacional

Mobile Banking

Visa Travel Money - Câmbio

Recebimento de títulos, tributos e convênios
(boletos bancários, DARF, água, energia, telefone etc)

Transferência, DOC e TED



CREDUNI
Instituição Financeira Cooperativa


