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Sicredi Recife

Endomarketing

Confira as principais ações 
realizadas para nossos 
colaboradores:

Aniversariante do mês
A cada mês, comemoramos juntos mais um 
ano de vida dos colaboradores. Além do 
bolo e dos parabéns, eles ainda foram 
presenteados com uma caixa de som 
bluetooth personalizada da Sicredi Recife e 
cartão assinado por todos os colegas do setor.

Dia dos Pais
Os colaboradores que são pais também 
mereceram homenagem especial. 
Ganharam de presente uma caneca 
personalizada da Sicredi Recife.

Dia das Mães
No Dia das Mães, as mamães que trabalham 
na Sicredi Recife foram presenteadas com um 
kit manicure e cartão personalizado.



Outubro Rosa e Novembro Azul 
Durante os meses de outubro e novembro, 
a Sicredi Recife fez parte da campanha no 
combate e prevenção ao câncer de mama e 
próstata. 

Sustentabilidade 
Para incentivar práticas sustentáveis dentro 
do ambiente coorporativo, a Sicredi Recife 
entregou a todos os colaboradores canudos 
de inox reutilizáveis e copos personalizados, 
evitando o uso diário do plástico.

Festa de Confraternização 
Realizada no dia 13 de dezembro, no 
restaurante Coco Bambu, com o tema 
Havaí, a confraternização reuniu todos os 
colaboradores da Sicredi Recife para uma 
noite com sorteio de prêmios, homenagem 
aos colaboradores com dez anos de casa 
além de muita música e alegria.

Festa Junina Colaboradores
Realizada no dia 14 de junho no Jardim 
Aurora, Santo Amaro, o evento reuniu 
colaboradores com muita comida típica, 
alegria e forró.
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Pequenas atitudes fazem grandes diferenças
Distribuição interna de copos e canudos



Sicredi Recife

Marketing

Principais Patrocínios e 
Parcerias
• Mais um ano de parceria com o SIMEPE, 
estivemos presentes nos eventos: Bloco 
carnavalesco A Cobra de Hipócrates, 
Medalha de São Lucas e Festa dos Médicos;

• Em parceria com a Unimed Recife, 
participamos, no dia mundial da saúde do 
primeiro passeio ciclístico;

• Estivemos presentes na 78º Exposição 
dos Animais, que acontece anualmente no 
Parque de Exposições do Cordeiro, com a 
nossa agência móvel, para divulgar a marca 
Sicredi, bem como os produtos e serviços.

Mídias contratadas durante o ano
• Jornal do Commercio e Folha de        
Pernambuco;
• Rádio CBN, Rádio Jornal e Nova Brasil;
• Frontlight no viaduto Joana Bezerra;
• Anúncio mensal Revista Algo Mais;
• Backbus nos meses de agosto e setembro. • Posts e conteúdos nas redes sociais: 

Facebook e Instagram;
• Mídia no Google Ads;
• Publicações esporádicas de conteúdos 
em sites de notícias: G1 e NE10;
• Ferramenta de marketing por 
geolocalização: In Loco Midia. 

Marketing Digital 

• A Sicredi Recife e a Seguros Unimed 
estiveram presentes na Jornada dos 
Anestesiologistas, que aconteceu em Porto 
de Galinhas, reunindo cerca de 350 
especialistas da área;

• Medalha Maciel Monteiro, evento 
organizado pela Associação Médica de 
Pernambuco;



Sicredi Recife

No dia 2 de maio de 2019, a Diretoria 
reuniu todos os colaboradores para 
apresentar a pesquisa de clima e 
conscientizar sobre sua importância. 
Participaram também desta reunião o Diretor 
Administrativo da Central Sicredi NNE, Ary 
Sobral, e a analista de Gestão de Pessoas, 
Sara Campos.

Pesquisa de Clima - Maio

Março
• Jeito de Ser Sicredi;
• Jogo do Jeito.

Abril
• Treinamento de brigadistas de incêndio e 
primeiros socorros.

Maio
• Workshop Central NNE sobre Governança – 
Participação do Presidente do Conselho;
• Prevenção ao Crime de Lavagem de 
Dinheiro – Para Conselheiros.

Treinamentos

Treinamento Jeito de Ser

Gestão de
pessoas
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Associados

A Sicredi Recife é 
propriedade de 13.768 
sócios, teve uma adesão 
líquida de 6.447 associados 
no período 2016-2019, 
apontando um incremento de 

regras do Banco central do 
Brasil, como uma cooperativa 
CLÁSSICA.
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Ativos Totais
A Sicredi Recife encerrou 2019 
com R$487,7 milhões em 
Ativos, tendo evoluído R$195,7 
milhões entre os anos 
2016-2019, o que corresponde 
a um crescimento de 67%, 
protagonizando a condição de 
ser uma das principais 

região nordestina.
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Centralização
A cooperativa mantém 
R$132,0 milhões aplicados no 

atingido R$ 194,4 milhões em 
2017. Desde então foram 
direcionados R$ 62,4 milhões 
para atendimento a demandas 
dos associados com 

por serem ativos mais rentáveis.



Carteira de Crédito
A carteira de crédito - a maior 
de Pernambuco - alcançou 
R$325,4 milhões - cresceu 
cerca de 25,1% em 2019 - 
116% no quadriênio, 
atendendo as demandas 

tendo provisionamento em 
2019 de apenas 1,5%, com 
excelente desempenho em 

dez/15
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

dez/16 dez/17 dez/18 dez/19

151.025 153.698
174.217

260.158

325.456

Depósitos Totais

Os recursos depositados e 
aplicados (RDC) na cooperativa, 
foram incrementados em 
R$151,9 milhões no quadriênio 
- crescimento de 68% - 
atingiram R$373,8 milhões, são 
a principal fonte de recursos 
para as operações de crédito e 
de mercado, denotam a 

na Sicredi Recife.
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Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido, 
constituído pelo Capital, pelas 
Reservas e por Sobras 
Acumuladas, considerado o 
capital próprio de uma IF, 
sendo a sua fonte de recursos 
mais estável; serve de 
parâmetro para cálculo dos 
limites operacionais, cresceu 
R$ 24,9 milhões do 
quadriênio, equivalente a uma 
evolução de 42%.
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As taxas das operações de crédito continuam diminuindo, de acordo com a política de crédito da Sicredi 
Recife e também para acompanhar o mercado.

Ho
 na hora de contrair um 

empréstimo. 

Nossos
números

A Sicredi Recife O Sistema Sicredi

Resultado líquido de
R$ 15,4 milhões

+28 mil
colaboradores

R$ 110,6 bilhões
em ativos

R$ 72 bilhões
em saldo em carteira de crédito

Resultado líquido de
R$ 3,1 bilhões

13.768
associados

83
colaboradores

R$ 487,7 milhões
em ativos

R$ 325,4 milhões 
em crédito

+4,46 milhões
associados

Mais de

Data-base: Dezembro/2019

Média das Taxas de Empréstimos (milhões de R$)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,29
2,59

2,39

1,87
1,67

1,45
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• Manter-se entre as 05 maiores cooperativas 

• Ampliar a política de capacitação de 
dirigentes, conselheiros, colaboradores e 
associados;

• Adequar o quadro de colaboradores, 
quantitativa e qualitativamente, para prestar 
um atendimento personalizado aos associados;

• Manter e estimular a linha de crédito de 

estadual e federal;

• Lançamento de novos produtos e serviços, 
seguindo o portfólio do Sicredi, a exemplo 
do Financiamento de Equipamento para 
Geração de Energia Solar e créditos 
direcionados – BNDES;

• 
Estratégico e estabelecer novos objetivos 
dentro do ciclo de Planejamento Estratégico 

• Estudo e abertura de 03 (três) agências 
dentro do padrão Sicredi; 

• Aumentar o número de associados de 
acordo com as metas e diretrizes sistêmicas;

Plano de
trabalho

• Incentivar maior participação dos 
associados, visando o bem comum e o 
engrandecimento da cooperativa;

• 
como a maior Cooperativa de Crédito 
Financeira do Estado de Pernambuco;

• Adequar o Estatuto Social da Cooperativa 
para atender a Governança Sistêmica do 
Sicredi. 

• Ofertar crédito imobiliário, visando 
aumentar o portfólio de crédito da 
Cooperativa e atender uma demanda dos 
associados.

• Incentivar a utilização da poupança, 
visando incrementar o patrimônio dos 
associados, e ainda por ser um investimento 
sem custo do IOF e livre do imposto de 
renda.

• Contratar assessoria de imprensa para 
fortalecer a imagem de cooperativa, 
produtos e marcas, através de informações 
destinadas a imprensa.




