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33      Demonstração de valor adicionado - 
              Exercício 2019

Sicredi Pernambucred

Juntos fazemos
a diferença

Nós somos a Sicredi Pernambucred, cooperativa que atua há 19 anos transformando 
para melhor a vida de nossos associados e suas comunidades na região de Pernambuco.

Somos uma das 112 cooperativas integrantes do Sistema Sicredi, a primeira instituição

mais de 4 milhões de associados que decidem conjuntamente os rumos do negócio e 

Para que você conheça e participe dessa transformação, iremos compartilhar, neste 
relatório, as informações sobre como geramos valor ao longo do ano de 2019, incluindo 

como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar um impacto positivo na 
vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!
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Mensagem
dos Dirigentes
Caro associado, 

É com grande satisfação que encerramos mais um exercício e entregamos os números 
positivos que representam o crescimento da nossa cooperativa, bem como o impacto 

essência. 

 No ano em que faremos a assembleia de aprovação e distribuição dos Resultados, 2020, 
completaremos 20 anos de existência. Deixaremos a adolescência, marcada pelo desejo 

consubstanciada na vontade de nossos fundadores, homens e mulheres de visão que 

respeitando, sempre, os princípios que regem o cooperativismo.  

Inovação & Transformação, Gestão de Pessoas, Governança Corporativa, Desempenho 

para o sucesso do nosso empreendimento, que ao encerrar o exercício era propriedade de 
18.256 associados. 

mais de 18 mil associados proprietários. 

fundos estatutários e a distribuição aos associados conforme regras estatutárias a serem 

Relatório 2019
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Considerando o amplo portfólio de produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas, 

mobilidade social dos seus associados.  

próprio negócio, precisamos transformar esse desejo individual em um ideal coletivo. 

Luís Aureliano  
Presidente do Conselho de Administração  

  

Giovanni Prado  
Diretor Executivo  

Sicredi Pernambucred
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Nossa
Cooperativa

A Sicredi Pernambucred

Agência River Shopping Petrolina

Atualmente, a Sicredi Pernambucred
é composta por 18.256 associados 
e estamos presentes em 05
municípios no estado de Pernambuco. 

gestão democrática composta pelos próprios 

dialogamos, compartilhamos e contribuímos 
juntos para o futuro do nosso empreendimento 
coletivo.

associados, com duas novas agências, que 
contam com todos os produtos e serviços da

possuem design de interior mais convidativo e 

próximo dos nossos associados. 

Relatório 2019

Nossa cooperativa teve início em 2000, quando
um grupo de pessoas unidas em torno de 
objetivos em comum, fundaram uma institui

os associados, incentivando o desenvolvimento 

alcançados ao longo de cada ano entre todos os 
cooperados. 

e foi em outubro do mesmo ano que entramos 

nossos associados e fortalecem nossa atuação 
local.
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Atualmente, a Sicredi Pernambucred
é composta por 18.256 associados 
e estamos presentes em 05
municípios no estado de Pernambuco. 

gestão democrática composta pelos próprios 

dialogamos, compartilhamos e contribuímos 
juntos para o futuro do nosso empreendimento 
coletivo.

associados, com duas novas agências, que 
contam com todos os produtos e serviços da

possuem design de interior mais convidativo e 

próximo dos nossos associados. 

Sicredi Pernambucred

Atuação em Pernambuco

agências
13

cidades
05

PE

EM

3. Caruaru2. Jaboatão dos 
     Guararapes

1. Recife

5. Petrolina4. Salgueiro

3
4

2
1

5

Nossos 
Números

O Sicredi

associados
4,5 milhões
Mais de

colaboradores
28 mil

em saldo na carteira de crédito
+    72 bilhõesR$

em ativos
+    110 bilhõesR$

A Sicredi 
Pernambucred

Resultado de

13,3 milhõesR$
Resultado de

3,1 bilhõesR$

colaboradores
145

associados
18.256

em crédito
328,9 milhõesR$

em ativos
460 milhõesR$
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Relatório 2019

Destaques em 2019

Confira nossas principais conquistas
ao longo do ano:

 Agência Shopping Guararapes 

Agência Fórum Des. Rodolfo Aureliano

A expansão em novos 

espaços de conforto, 

para uma experiência de 

atendimento cada vez mais 

próxima, incorporando o 

aprimoramento das 

plataformas para o 

Atendimento Digital,

completam a nossa 

estratégia para os próximos 

anos: o Atendimento Fisital. 

Tudo isso para que o 

nosso associado sinta a 

sua principalidade na 

cooperativa, que aliado 

ao seu forte sentimento de 

ser o verdadeiro dono do 

negócio, faz vislumbrar as 

excelentes oportunidades que 

o mercado financeiro pode 

proporcionar pela utilização, 

cada vez maior, da pluralidade 

de produtos e nas aplicações 

financeiras que sua 

cooperativa oferece.

Giovanni Prado  
Diretor Executivo

Diversas foram as realizações da Sicredi Pernambucred
em 2019, mas, entre elas, os principais destaques da 
cooperativa foram a inauguração de duas novas agências, 
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Sicredi Pernambucred

Pensando em estar mais próximo dos nossos 
associados, a Sicredi Pernambucred inaugurou 

presença da cooperativa no estado de Pernambuco 
e oferece a experiência única em ser Sicredi, com 
uma equipe de colaboradores pronta para atender 
e esclarecer todas as dúvidas dos nossos 
associados.

de 18 mil cooperados neste ano, que estão 

representa um crescimento no quadro social, 

responsável pela construção do planejamento 

objetivos da Sicredi Pernambucred para os 
próximos quatro anos, focados em entregar 

Assembleia Geral Ordinária 

relevância da Sicredi Pernambucred frente aos 

por associado, que mostra o quanto a cooperativa 

cooperados.

Comprovando o excelente 
desempenho nos negócios, a 
cooperativa, no ano de 2019, 
cresceu R$ 50 milhões nas 
aplicações financeiras e 
R$ 67 milhões na carteira 
de crédito. Dessa forma a 
Sicredi Pernambucred 
confirma sua solidez 
financeira e credibilidade 
frente ao mercado 
cooperativista.

      9
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Relatório 2019

Prêmios e Reconhecimentos da nossa cooperativa 

Como fruto do nosso trabalho, 
recebemos os seguintes prêmios 
e reconhecimentos em 2019:

Prêmio GPTW Melhores 
Instituições Financeiras 
para Trabalhar no Brasil

vida das pessoas e da comunidade local.

Pelo quarto ano consecutivo, a Sicredi 

colaboradores com o ambiente de trabalho. 

os objetivos do desenvolvimento sustentável da 

Prêmio GPTW Melhores 
Empresas para Trabalhar 
em Pernambuco

Prêmio Minerva de Inteligência

Pernambucred foi reconhecida pelo 

desenvolvimento social da comunidade onde a 

no dia 22 de novembro.

Sescoop/PE

Premiação GPTW Nacional

Comemoração Premiação GPTW Estadual 
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Sicredi Pernambucred

Prêmios do Sicredi em 2019

Ao longo do ano, nosso Sistema foi  
reconhecido por meio de prêmios:

Melhores e Maiores 2019

Estadão Finanças 
Mais Broadcast+

indicadores destacados, tivemos o total de 

4ª colocação entre as instituições mais 

operações indiretas, aquelas em que o banco 
de desenvolvimento participa indiretamente 
no repasse de recursos por meio de um agente 

1º lugar em operações indiretas nas linhas 

Dois projetos desenvolvidos por colaboradoras 

o objetivo de estimular a formação de jovens 
lideranças e premia participantes que criaram 

crescimento no segmento de cooperativismo

para as melhores práticas em Governança 

atuação das empresas nas áreas de Governança 
Corporativa e Inovação.

Por meio de nossa gestora de recursos, 

da revista Investidor Institucional, com mais de 

próprios de previdência e gestores de recursos. 

Valor 1000

Ranking BNDES

Wycup

Growth Award

Empresas Mais
Top Asset
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Relatório 2019

Participação
Na Sicredi Pernambucred, nossos 
associados têm participação ativa 
na gestão do negócio, e representam 
seus interesses na Assembleia Geral 
Ordinária da Cooperativa – AGO.

Assembleia Geral Ordinária

Gestão Participativa da Cooperativa

Associados

Conselho de Administração
da Cooperativa

Conselho Fiscal da 
Cooperativa

Diretoria

(elegem)

(Seleciona)

Assembleia Geral Ordinária

Pernambucred participa da escolha dos 

elegem os membros do Conselho de 

Sistema.

pela escolha da Diretoria.
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Sicredi Pernambucred

Assembleia 

Assembleia Geral Ordinária

democraticamente das decisões que afetam 
seus investimentos e sua comunidade. 

fundamental do nosso modelo de gestão, na 
qual colocamos em prática os valores dos 
pilares centrais do cooperativismo. São nesses 
espaços que os nossos associados exercem 
papel de dono do negócio, participando 
diretamente das decisões. 

princípios da Sicredi Pernambucred disseminar 
o cooperativismo e construir junto com os 
associados o futuro do nosso empreendimento 
coletivo. Contamos com sua participação nas 
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Relatório 2019

Planejamento para o 
próximo período

• Governança

segurança e transparência na gestão dos recursos 
administrados.

Há pouco menos de um ano, 

foi eleito um novo Conselho 

de Administração - CONSAD 

para o quadriênio 2019/2023. 

O novo CONSAD vem atuan-

do com muita dedicação e 

buscando aprimorar a gover-

nança da nossa cooperativa. 

Focado e atento as mudanças 

exponenciais do sistema fi-

nanceiro nacional, o CONSAD 

executa seu papel de definir 

políticas estratégicas para a 

continuidade da expansão da 

Sicredi Pernambucred. Com a 

elaboração e implementação 

do Planejamento Estratégico, 

alcançaremos resultados 

ainda mais expressivos, 

sempre com foco em fazer 

o melhor para o  nosso 

associado, razão de ser 

da cooperativa.

Luís Aureliano 
Presidente do Conselho de 
Administração  
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Sicredi Pernambucred

Planejamento Estratégico Sicredi Pernambucred

Planejamento Estratégico Sicredi Pernambucred

Planejamento Estratégico Sicredi Pernambucred

•

•

Gestão de Pessoas 

Inovação e Transformação 

competências, objetivando o crescimento 

Ter a cultura da inovação permeada na 

dos processos frente a transformação digital.

• Marketing e 
Responsabilidade 
Socioambiental 

contribuindo para a redução do desequilíbrio 

sustentáveis.

principais Gestores da Sicredi Pernambucred, 

quadriênio. 

• Desempenho Financeiro

serviços.
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Relatório 2019

Conselho de 
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria

associados elegem os membros 

de supervisionar sua gestão, para 
que suas ações atendam aos 
interesses dos associados.

monitora o cumprimento dos 
deveres legais e estatutários da 
administração.

executiva do negócio.

Conheça nossos Conselheiros de Administração: 
Da esq. para a dir. 

Nascimento.

Conheça nossos Conselheiros Fiscais: 
Da esq. para a dir. 

Conheça nossos Diretores: 
Da esq. para a dir. 

.
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Sicredi Pernambucred

Apoio ao
Associado

Soluções Responsáveis

prosperamos todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de 

Para você 
Para sua
empresa

Canais

••
••
••

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Conta CorrenteCartão de Crédito e Débito

Cartões EmpresariaisCertificação Digital

Soluções de Pagamentos 
e recebimentos

Débito Automático

Débito Direto 
Folha de Pagamento

Aplicativo Sicredi

Conta Corrente
Cobrança

Caixa Eletrônico

Crédito (Pessoal,  
Consignado)

Consórcios

Internet Banking

Investimentos

Máquina de Cartões

Serviços por Telefone

Previdência

Domicílio Bancário

Pagamentos e 
recebimentos

Crédito

Poupanças

Seguro

Financiamento de 
Veículos

Investimentos

Consórcios

Seguros
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Relatório 2019

Relacionamento próximo

associados, nossos 145 colaboradores buscam
estar presentes em seu dia a dia, cultivando um 

estão engajados na prosperidade do negócio e 
dos projetos apoiados. 

parte da cultura da Sicredi Pernambucred, desde 
a sua fundação e que vem contribuindo no 
desenvolvimento individual de cada colaborador. 

capacidade interna, com objetivo de formação 

conhecimento se consolidou com o uso da 

curso que for de seu interesse, desde que esteja 
disponível na grade de capacitações.

colaboradores algumas datas que são especiais, 

com um curso de maquiagem. Na Páscoa, 

remeteu a identidade feminina, que buscou 
nesse espaço fortalecer seu papel como mulher 

entre outras diversas datas que não poderíamos 
deixar de comemorar.

treinamentos e eventos com o objetivo de
preparar nossos colaboradores para atender cada 
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Sicredi Pernambucred

Educação Financeira

Na Sicredi Pernambucred, acreditamos que temos 
a responsabilidade de apoiar os nossos 

no uso consciente de nossos produtos e serviços. 
Por isso contamos com iniciativas voltadas para a 

Pessoais, objetivando despertar o interesse e conhecimento teórico para melhor construção de um 

dias 20 a 26 de maio, contou com a participação 

divulgar o tema.

parte da cultura da Sicredi Pernambucred, desde 
a sua fundação e que vem contribuindo no 
desenvolvimento individual de cada colaborador. 

capacidade interna, com objetivo de formação 

conhecimento se consolidou com o uso da 

curso que for de seu interesse, desde que esteja 
disponível na grade de capacitações.

colaboradores algumas datas que são especiais, 

com um curso de maquiagem. Na Páscoa, 

remeteu a identidade feminina, que buscou 
nesse espaço fortalecer seu papel como mulher 

entre outras diversas datas que não poderíamos 
deixar de comemorar.

colaboradores, o setor de Gestão de Pessoas da 
Sicredi Pernambucred trabalha o programa de 

2019 tivemos o 2º Passeio Ciclístico que contou 

a experiência de jogar várias modalidades com 

massoterapia com atividades de relaxamento 
e alívio de possíveis estresses.

desenvolver e aprimorar a identidade de liderar 
dos gestores, necessária para a Sicredi 

transformação e quebras de paradigmas, 
inspirado no Cirque du Soleil.

treinamentos e eventos com o objetivo de
preparar nossos colaboradores para atender cada 

Palestra Educação Financeira
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Relatório 2019

Comunidades

captar recursos de associados e emprestar para 
outros associados da mesma região, criando uma 
rede de apoio que estimula a prosperidade de 
todos os envolvidos e impacta positivamente os 
locais onde estamos inseridos. 

Por meio de nossos produtos e serviços, 

e fomentamos a economia local. Como resultado, 
ajudamos a melhorar a qualidade de vida de 
nossos associados, suas famílias e comunidades. 

investimento social privado, que buscam atender 

com a comunidade. 

Dessa forma, quanto mais a nossa cooperativa 

positivo. Denominamos esse processo de 
desenvolvimento conjunto da cooperativa, do 
associado e da comunidade de Ciclo Virtuoso do 
Sicredi.

A Sicredi Pernambucred torna a vida financeira dos 
associados mais cooperativa.

Os Resultados são destinados a 
todos na medida que utilizam os 
produtos e serviços.

Os recursos captados 
permanecem na comunidade 
local.

Experiência diferenciada como 
instituição financeira cooperativa.

Optamos pelo relacionamento 
humanitário para uma melhor 
qualidade de vida.

Oferecemos soluções 
responsáveis focadas no 
desenvolvimento local 
sustentável.

Atendemos os associados e suas 
necessidades financeiras.
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Sicredi Pernambucred

Projetos realizados
pela Sicredi Pernambucred

investimento social privado, que buscam atender 

com a comunidade. 

Dessa forma, quanto mais a nossa cooperativa 

positivo. Denominamos esse processo de 
desenvolvimento conjunto da cooperativa, do 
associado e da comunidade de Ciclo Virtuoso do 
Sicredi.

A Sicredi Pernambucred torna a vida financeira dos 
associados mais cooperativa.

Fazer Juntos

 

ambiente mais acolhedor, descomplicado e único.

Adesivação de Carros

Petrolina, que tem como objetivo divulgar a marca 
da cooperativa, promovendo um canal de 

fase, participaram da campanha mais de 90 
associados.

Café da Manhã

sempre em dias de pagamento dos servidores 
públicos, com o intuito de estreitar o 

cooperativa mais próxima dos seus associados.
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Relatório 2019

Dia Internacional da Mulher 

Sicredi Pernambucred presenteou as colaboradoras 

Blitz Agência Santo Antônio

várias maneiras, no mês de março promoveu uma 

“
conosco no dia de hoje”. 

Assembleia Geral Ordinária 
- AGO 2019

momento onde todos os nossos associados 
constroem juntos o futuro da cooperativa. 
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Sicredi Pernambucred

Flashs Ao Vivo Agência Caruaru

sobre os diferenciais da cooperativa, bem como 
nossos produtos e serviços.

No mês de outubro, a Sicredi Pernambucred 

que tem como principal objetivo alertar a 
gravidade do câncer de mama e orientar sobre a 
importância de um diagnóstico precoce. Como nos 
últimos anos, a cooperativa entregou para todos 
os colaboradores e associados que abraçaram a 

colaboradoras mulheres, um canudo de inox 

câncer de mama, a cooperativa, em parceria com 

colaboradoras e associadas, onde foram 
compartilhadas experiências e orientações sobre 

diagnóstico precoce do câncer de mama. 

Outubro Rosa

Posse Conselho de  Administração e Conselho Fiscal

No dia 09/08 os novos Conselheiros de 

2019
na sala de reunião do 16º andar, conforme 
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Relatório 2019

Colóquio Investimentos

contou com a participação dos cientistas políticos, 

cooperativa, Giovanni Prado. Com foco na 
 

emissões de gases de efeito estufa, com total 

Campanha Recuperação de Crédito 

doras neste período da campanha, a equipe do 

No mês de novembro, a Sicredi Pernambucred 

todos sobre a gravidade do câncer de próstata e a 
importância do diagnóstico precoce. Para mostrar 
que estamos juntos nesta luta, a cooperativa 
entregou aos seus colaboradores e associados

 
símbolo da campanha e para os colaboradores 

sociais informações sobre o movimento. 

os servidores públicos.

Novembro Azul

      24



3

Sicredi Pernambucred

contou com a participação dos cientistas políticos, 

cooperativa, Giovanni Prado. Com foco na 
 

emissões de gases de efeito estufa, com total 

que foram doados para sete instituições, sendo 
seis no Recife e uma em Caruaru.

Pernambucrédito 

importantes pontos sobre as novas relações 

Nesta 
edição a cooperativa contou com mais de 400 
participantes, capacidade máxima do auditório,

 

Palestra em Petrolina

No dia 20/11 na cidade de Petrolina, a Sicredi 
Pernambucred promoveu uma palestra para os 
associados sobre “
Transformação”, ministrada pelo conferencista 

alimento não perecível que foram doados para 

Super Talentos 

Reconhecimento Super Talentos da Sicredi 

ao som dos ritmos de frevo, forró e brega ao 

programa nos moldes do Super Talentos, foi 
despertar o espírito de competição saudável e 
superação nos colaboradores da cooperativa, 

sociais informações sobre o movimento. 

os servidores públicos.
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Relatório 2019

Palestra Felicidade: Reflexão 
e Desafios 

No dia 19/11 foi promovida a palestra com o 
tema “ “, para os 

com este momento revigorante com o objetivo 
de iniciar 2020 em plenitude.

Ação Pizza

comprometimento com nossos associados. 

300 milhões em Operações 
de Crédito

No mês de julho, a Sicredi Pernambucred 

momento com os seus colaboradores, entregou 
uma trufa de chocolate como mimo.

205 milhões – Um milhão de 
motivos para comemorar

reais em RDC, e para comemorar essa conquista, 
os setores e agências da cooperativa receberam 
um bolo de rolo, com o sabor de milho, 
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Sicredi Pernambucred

Dia C
Na região de atuação da Sicredi Pernambucred, 
sustentados no princípio cooperativista de 
desenvolvimento da comunidade, agimos com 

instituições nas cidades do Recife, Caruaru, Sal

sapatos. Nesta corrente do bem, estavam envol
vidos 
do quadro efetivo.

interesse dos envolvidos sobre o trabalho 
voluntário, almejando arrecadar o máximo de 

outros materiais como livros e brinquedos 

engajamento dos associados e colaboradores 

Outros Programas e iniciativas
vários projetos que acrescentam, engajam e fortalecem o cooperativismo.

Semana Enef

entre os dias 20 a 26 de maio, foram distribuídos 
guias de bolso contendo dicas de como se 

Sede, com a “Árvore dos bons frutos” onde os 
colaboradores, diretores e conselheiros puderam 

vida pessoal.  
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Relatório 2020

 

diários. 
cação, formação e informação, a Sicredi Pernambu
cred divulgou e incentivou seus associados, cola
boradores e dirigentes, a participarem da Palestra 
Gestão de 

Sem esquecer do público infantil, a Sicredi 
Per

Conhecendo a Sicredi Pernambucred Itinerante 
Com objetivo de disseminar os princípios do 

em 2019, 21 edições do “Conhecendo a Sicredi 
Pernambucred Itinerante”, atingindo um 
público de mais de 1.000 pessoas. 

conceito do cooperativismo, seus princípios e 
valores bem como a cooperativa, os produtos e 
serviços e seus diferenciais em relação a outras 

credibilidade que a cooperativa tem frente as 
entidades e seus servidores.

comemoração a este dia, a cooperativa presen
teou todos os colaboradores e associados em 
atendimento nas agências, com um mini bolo 
de rolo.

Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito - DICC
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Sicredi Pernambucred

credibilidade que a cooperativa tem frente as 
entidades e seus servidores.

No mês das crianças, a Sicredi Pernambucred 

momentos de descontração, direcionados para 

especial.

Dia das Crianças

Juntos para fazer a diferença 

Pernambucred esteve presente em 55 eventos com 

comemoração a este dia, a cooperativa presen
teou todos os colaboradores e associados em 
atendimento nas agências, com um mini bolo 
de rolo.

Campanha Natal + Solidário

Sicredi Pernambucred e presenteia crianças de 

2019 da Campanha Natal + Solidário distribuiu 
alegria e compartilhou solidariedade durante essa 

Caruaru, Salgueiro e Petrolina. Com a colaboração 
de todos, conseguimos presentear mais de 500 

um Natal + Solidário. 
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Relatório 2019

Resultados
Financeiros
Ativos Totais

Centralização Financeira

Crescimento das Operações de 
Crédito

Nordeste. 2016

2016

2016

226.982

33.792

180.892

279.152

50.400

218.100

343.334

65.851

261.885

460.078

104.058

328.981

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Depósitos Totais

2016

131.293
159.974

192.889

245.410

2017 2018 2019
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Sicredi Pernambucred

Patrimônio Líquido

Capital Social

Associados

Resultados Brutos

mais estável, servindo de parâmetro para cálculo dos li

11 milhões. 

associados, e vem mantendo seu quadro social em 

2016

2016

2016

2016

48.385

41.285

12.540

8.931

56.775

46.446

14.392

10.260

64.892

51.523

15.867

19.451

74.790

52.355

18.256

13.333

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019
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Empréstimos consignados

Operações com garantia real

Cartão de Crédito

Outros Créditos não consignados

COMPOSIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

86,83%

12,15%
0,53%0,49%

Relatório 2019

Centralização Financeira

Depósitos a prazo

Vencidas

Vincendas até 360 dias

Vincendas após 360 dias

SITUAÇÃO DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

Depósitos à vista

Patrimônio Líquido

ORIGEM DOS RECURSOS

0,64%

28,71%

70,66%

54,91%

2,93%
17,63%

24,53%
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54,91%

Sicredi Pernambucred

Demonstração de Valor Adicionado - Exercício de 2019

DESCRIÇÃO JUN-2019 DEZ-2019 EXERC/2019

     1 - RECEITAS E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA - 30.696.876 - 33.604.085 - 64.300.961

     1.1) Intermediação Financeira - 27.111.171 - 30.724.048 - 57.835.218

     1.2) Prestação de Serviços - 1.327.549 - 1.696.656 - 3.024.205

     1.3) Constituição ou reversão da prov  p/
            créditos de liquidação duvidosa 1.274.265 2.363.681 3.637.946

     1.4) Receitas Depósitos Intercorperativos
             e Outras - 3.532.421 - 3.547.062 - 7.079.484

2 - DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 9.522.370 10.610.768 20.133.138

     3 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 6.470.021 7.499.524 13.969.544

          3.1) Materiais, energia e outros 742.978 797.964 1.540.942

         3.2) Serviço de Terceiros 3.831.643 4.985.255 8.816.898

          3.3) Perda ou recuperação de valores ativos - 152.068 - 490.936 - 643.004

          3.4) Outras 2.047.467 2.207.242 4.254.709

         4 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3) - 14.704.485 - 15.493.793 - 30.198.279

       5 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 185.543 267.843 453.386

        6 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO A DISTRIBUIR (4-5) - 14.518.942 - 15.225.951 - 29.744.892

        7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO SEM 
          OS JUROS AO CAPITAL

7.995.532 8.416.166 16.411.698

         7.1) Pessoal 6.228.494 6.363.387 12.591.880

                      7.1.1) Remuneração direta 4.858.517 4.859.100 9.717.617

                   7.1.2) Benefícios 1.132.494 1.265.694 2.398.188

                  7.1.3) FGTS 237.482 238.593 476.075

      7.2) Impostos, taxas e contribuições 1.414.575 1.587.889 3.002.464

                    7.2.1) Federais 1.188.604 1.364.022 2.552.626

                    7.2.2) Estaduais 188.233 176.309 364.543

                    7.2.3) Municipais 37.738 47.557 85.295

      7.3) Remuneração de capitais de terceiros 352.464 464.890 817.354

                    7.3.1) Aluguéis 258.918 350.217 609.134

                    7.3.2) Outras 93.546 114.674 208.220

             8 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (6-7) - 6.523.410 - 6.809.784 - 13.333.194

        9 - REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS 41 3.118.701 3.118.742

      9.1) Juros sobre o Capital Próprio 41 3.118.701 3.118.742

        10 - SALDO DO VALOR ADICIONADO A DISPOSIÇÃO
            DA ASSEMBLEIA (8-9)

- 6.523.369 - 3.691.084 - 10.214.452
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Rede de
Atendimento

Relatório 2019

Grande Recife

Agência Sede

Av. Montevidéu, 172 - Boa vista - Recife - PE / CEP: 50050-250
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência Fórum Juizados Especiais

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, s/n - Imbiribeira 
Recife - PE / CEP: 51170-000
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência Forúm Des. Rodolfo Aureliano

Av. Des. Guerra Barreto, s/n - Ilha Joana Bezerra
Recife - PE / CEP: 50080-900
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência Imperador

Rua Imperador Dom Pedro II, s/n - 2º andar (Prédio Sede da SEFAZ) 
Santo Antônio - Recife - PE / CEP: 50010-240
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência San Rafael

Av. Dantas Barreto, 1186 - Sala 302  - Edf. San Rafael 
(Prédio da SEFAZ) - São José - Recife - PE / CEP: 50020-904
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência Fórum Jaboatão

BR 101 Sul - Km 80 - 4º andar - Prazeres 
Jaboatão dos Guararapes - PE / CEP: 54335-000
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência Santo Antônio

Rua Siqueira Campos, 251 - Santo Antônio
Recife - PE / CEP: 50010-010
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

      34



3

Sicredi Pernambucred

Caruaru

Petrolina

Salgueiro

Agência Shopping Difusora

Av. Agamenon Magalhães, 444 - Maurício de Nassau 
Caruaru - PE / CEP: 55012-903
Tel: (81) 3719.0687
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência River Shopping Petrolina

Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 - Centro
Petrolina - PE / CEP: 56304-160
Tel: (87) 3862.1823
Horário de Atendimento: 10h às 16h

Agência Salgueiro

Av. Antônio Angelim, 570 - Santo Antônio
Salgueiro - PE / CEP: 56000-000
Tel: (87) 3871.2980
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência Shopping Guararapes

Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade - Jaboatão dos 
Guararapes - PE/ CEP: 54410-902 
Tel: (81) 3117.9110
Horário de Atendimento: 9h às 16h

Agência Sefaz Caruaru

Rua Treze de Maio, 49 - (Prédio da SEFAZ) - Nossa 
Senhora das Dores - Caruaru - PE / CEP: 55006-000
Tel: (81) 3719.9640
Horário de Atendimento: 9h às 13h

Agência Sefaz Petrolina

Av. Cardoso de Sá, 05 - (Prédio da SEFAZ) - Atrás da Banca
Petrolina - PE / CEP: 56308-155
Tel: (87) 3862.1823
Horário de Atendimento: 8h às 13h
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sicredi.com.br/coop/pernambucred

     sicredipernambucred

3117 9110 Capital e Região Metropolitana

0800 400 9110 Demais Localidades

51 3358 4770


