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Nós somos a Sicredi Campo Grande MS, Cooperativa que atua há 21 anos transformando 

a vida de nossos associados e suas comunidades na região de Mato Grosso do Sul.

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

cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional, composto por mais de 4 

milhões de associados que decidem conjuntamente os rumos do negócio e formam uma 

rede que apoia a sua prosperidade com soluções financeiras responsáveis. 

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 

as principais conquistas de nossa Cooperativa, os resultados financeiros, os eventos 

realizados e as soluções oferecidas. Ao longo do documento, também vamos mostrar 

como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar um impacto positivo na 

vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!

Juntos fazemos
a diferença
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Cooperativismo como agente transformador

 Fazemos parte de uma instituição que envolve negócios e pessoas no cotidiano. O cooperativismo é 

assim, pois ser associado é muito mais que fazer movimentações financeiras, negócios, utilizar produtos e 

serviços. A Sicredi Campo Grande MS, através de seus sócios, entrega valores apoiando o desenvolvimento 

das comunidades, investindo na educação, no meio ambiente, com ações de responsabilidade social, alinhadas 

aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, proposto pela Organização das Nações Unidas e, desta forma, 

contribuímos para a construção de um mundo melhor para as gerações futuras.

 Em 2019, fortalecemos nosso relacionamento com os associados e com as comunidades onde atua-

mos. Criamos o Comitê Mulher, um projeto que visa incentivar e capacitar mulheres a participarem do desen-

volvimento do nosso negócio. Participamos de mais de 150 eventos e destacamos aos empresários, encontros 

de interesses comerciais como a Rodada de Negócios do Cooperativismo. Às pessoas físicas, fortalecemos o 

relacionamento ofertando negócios que atendam suas necessidades de aplicações financeiras e crédito a 

taxas justas. Aos associados do agronegócio, organizamos a I Feira Sicredi do Agronegócio, evento de interco-

operação e oportunidades de negócios, com destaque à oferta de produtos ligados às necessidades do 

homem do campo, captação de energia solar, gerando economia e fortalecendo a consciência ambiental.

 Nós, dirigentes da Sicredi Campo Grande MS, trabalhamos para que nossa Cooperativa seja  um instru-

mento de desenvolvimento de pessoas e comunidades, com negócios sustentáveis, com relacionamento pró-

ximo, simples e que gere retornos financeiros e social a todos.

  Nossa gestão profissional e transparente colheu frutos e foi reconhecida com o Prêmio SomosCoop 

Excelência em Gestão, do Sistema OCB, que elegem as melhores cooperativas do País, premiando a nossa 

cooperativa na categoria: Compromisso com a Excelência.

 O ano de 2019 foi de muita construção, no cenário de incertezas, governo novo, abertura de mercados, 

taxas de juros em forte queda, grandes empresas disputando poder no mercado financeiro. Entretanto, conse-

guimos superar desafios e gerar resultados financeiros que possibilitaram um retorno aos associados, superior 

a R$ 34 milhões de reais, fruto da movimentação dos mais de 45.000 sócios. Por tudo, queremos agradecer a 

participação dos associados que tornam esse crescimento possível.

 O ano de 2020 está iniciando extremamente desafiador, porém movidos pelo otimismo de quem acre-

dita que juntos somos mais fortes. Contamos com você, associado, a participar da nossa jornada, pois a coope-

ração entre nós definirá o nosso sucesso.

Wardes A. Conte Lemos

Presidente

Mensagem
do Presidente

Relatório 2019



Nossa
Cooperativa

Nossa Cooperativa teve início em 1998, quando 

25 sócios iniciaram o cooperativismo de crédito na 

capital de Mato Grosso do Sul. Com empenho, foco 

na cooperação e ajuda mútua em prol da 

comunidade. São 21 anos crescendo junto com 

Mato Grosso do Sul.

Fazemos parte de um sistema nacional, com 

empresas especial izadas e instrumentos 

financeiros que aumentam a segurança de nossos 

associados e fortalecem nossa atuação local.

Em 2019, nossa Cooperativa teve um crescimento 

de 19,3% no número de associados, com duas 

novas agências e um escritório de negócios.

Fachada da Agência Ribas do Rio Pardo

Inaugurada em Dezembro de 2019.

A Sicredi Campo Grande MS

Sicredi Campo Grande MS

ATUALMENTE, A SICREDI CAMPO GRANDE 

MS É COMPOSTA POR 45 MIL ASSOCIADOS 

E ESTAMOS PRESENTES EM 7 MUNICÍPIOS 

NA REGIÃO DE MATO GROSSO DO SUL. 

Este ano pretendemos crescer mais e inaugurar 

três novas agências na capital, ampliando nossa 

rede de atendimento, do escritório de negócios de 

Terenos, para uma agência física. Com foco no 

relacionamento, para sempre atender melhor 

nossos associados, trazer desenvolvimento à 

comunidade.



Campo Grande

Corguinho Bandeirantes

Camapuã

Jaraguari

Rio Negro

Campo Grande

- Agência Campo Grande
- Agência Coronel Antonino
- Agência Jardim dos Estados
- Agência Capital Morena
- Agência Chácara Cachoeira
-Agência Procuradoria
- Agência Ceará
- Agência Zahran
- Agência Norte Sul Plaza

Ribas do Rio Pardo

Terenos

Dois irmãos
do Buriti

Rochedo

em Ativos Totais

Nossos
números

de associados
45,2 mil

306

1,165 bilhão

797,54mi

34,3 mi

A Cooperativa

Atuação regional

14

1
escritório
de negócio

7

O Sicredi
Mais de

4,5 milhões

28 mil

121,5 bilhões

72,2 bilhões

3,1 bilhão

de associados

em Ativos Totais
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Resultados

Associados (milhares) Crédito (milhões de R$)

Depósitos Totais (milhões de R$) Poupança (milhões de R$)

Ativos Totais (milhões de R$) Patrimônio líquido (milhões de R$)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

30.60

37.88

45.20

315.290

410.901

545.285

612.089

827.392

1.164.773

86.840

110.428

139.091

41.106

81.321

80.790

321.61

536.41

797.54
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Conselho de 
Administração

Os membros do Conselho de 

Administração são eleitos pelos 

associados nas Assembleias. 

O órgão é responsável por fixar a 

orientação geral, estratégica e 

objetivos da Cooperativa, além 

de supervisionar sua governan-

ça, para que suas ações atendam 

aos interesses dos associados. Conheça nossos Conselheiros de Administração:

Ao fundo: Mariana Arguello, Jefferson Calvis, Flodoaldo Alencar, 
Wardes Lemos, Francisco Laranjeira. Na frente: Ricardo Kuninari, 

Odive Silva, Matilde Arantes, Antonio Kurose.

Conselho Fiscal
Também eleito pelos associados 

em assembleia, sua missão é 

cuidar dos interesses de todos e 

da Cooperativa, através da 

fiscalização assídua e minuciosa 

da gestão corporativa, garantin-

do a continuidade dos negócios. 

Observar o cumprimento dos 

deveres legais, Estatuto Social e 

normas vigentes do sistema 

cooperativo.
Conheça nossos Conselheiros Fiscais

Da esq. para dir.: Sergio Guimarães, Orlamar Gregório, Aparecido do 

Carmo, Elizete Barbosa, Elizeu Neckel, Carlito de Azevedo.

Diretoria

A Diretoria da Sicredi Campo 

Grande MS é indicada pelo 

Conselho de Administração e é 

responsável pela gestão executi-

va do negócio.

Fábio Almeida

Diretor Executivo

Altair Gonçalves

Diretor de Operações
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Participação

A fim de estimular a participação nas assembleias 

e nos processos decisórios da Cooperativa, 

contamos com o Programa Pertencer, que busca 

engajar os associados e orientar o nosso modelo 

de gestão participativa.

Na Sicredi Campo Grande MS, nossos associados 

têm participação ativa na gestão do negócio, 

a t ra v é s  d a s  R e u n i õ e s  d e  N ú c l e o  o n d e 

obrigatoriamente decidem sobre a distribuição do 

resultado e deliberam a prestação de contas, além 

de eleger o Conselho de Administração e Fiscal e 

Coordenadores de Núcleo.

Nesse processo, os associados também podem 

participar da gestão do próprio Sicredi, uma vez 

que o Conselho de Administração da Sicredi 

Campo Grande MS indica um representante para 

conselheiro da Central Sicredi Brasil Central que, 

por sua vez, elegem os membros do Conselho de 

Admin ist ração da  S ic red i  Par t ic ipações 

(SicrediPar), holding controladora de todo o 

Sistema.

Gestão Participativa da Cooperativa

Associados 

Conselho de Administração
da Cooperativa

Conselho Fiscal
da Cooperativa

Diretoria

Coordenadores 
de Núcleo

(elegem)

(seleciona)
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Assembleias

Momento de votação da Assembleia da Sicredi Campo Grande MS

Nossos associados também exercem seu 

protagonismo nas assembleias de núcleo, onde 

participam democraticamente das decisões que 

afetam seus investimentos e sua comunidade. Os 

temas debatidos e as deliberações feitas nas 

assembleias de núcleo são levados à Assembleia 

Geral, onde os Coordenadores de Núcleo 

representam as decisões tomadas pelos 

associados.

Em 2019,  a  S icredi  Campo Grande MS, 

estrategicamente fez a reorganização do quadro 

social por segmentos de atuação: PF, PJ e Agro. 

Para que houvesse maior engajamento entre os 

coordenadores de núcleo e os associados que eles 

representam.

Nas assembleias do ano passado tivemos a 

par t ic ipação de  3 .459 assoc iados ,  i sso 

representou 9% no quadro social .  Como 

Cooperativa é nosso dever prestar contas aos 

associados, por isso, nas assembleias, é o 

momento que os associados exercem seu papel de 

dono. 

Buscando aprimorar a transparência e a gestão 

democrática, em 2020, a votação nas assembleias 

será eletrônica. Promovendo uma participação 

mais efetiva dos associados.
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Programa Crescer

A fim de difundir a cultura do cooperativismo e do 

cooperat iv ismo de crédi to  entre  nossos 

associados, desenvolvemos o Programa Crescer.

Por meio dele, oferecemos uma formação que 

amplia a compreensão sobre o funcionamento de 

uma sociedade cooperativa e o papel do associado 

na governança do negócio, ajudando a formar as 

futuras lideranças da Cooperativa.

Quanto mais o associado entende o nosso modelo 

de negócio, mais ele se engaja e utiliza as soluções 

financeiras da sua cooperativa, gerando vínculos 

de confiança e reciprocidade. Essa relação também 

contribui para a nossa solidez e para nos 

estabelecermos como a principal instituição 

financeira do associado. 

Desde 2015 a Sicredi Campo Grande MS 

dissemina o conhecimento do cooperatismo para 

os seus associados que hoje somam mais de 1500 

que passaram pelo Programa Crescer. Neste ano 

formamos associados coordenadores de núcleo 

das agências Ceará e Capital Morena, além das 

integrantes do Comitê Mulher. 

Formação do Programa Crescer

Dando continuidade ao trabalho realizado nas 

Assembleias de 2019, convidamos alguns associ-

ados que representassem nossa Cooperativa. Eles 

fazem parte das peças de comunicação visual da 

edição 2020 das Assembleias. 

Os associados foram escolhidos pela proximidade 

com a Sicredi Campo Grande MS e com o relacio-

namento que tem conosco, pois acreditam que 

fazer junto é fazer a diferença. Juntos formamos 

essa instituição que cresce e evolui a cada ano. 

Agradecemos a todos vocês que contribuem para 

que a Cooperativa cresça cada vez mais.

Nossos Associados

Eduardo Cruzetta

Eliseu Dapper

Regina de Araújo

Luara de Arruda

Felipe de Carvalho

Sicredi Campo Grande MS



Na Sicredi Campo Grande MS, acreditamos que 

temos a responsabilidade de apoiar os nossos 

associados na gestão de suas finanças pessoais e 

no uso consciente de nossos produtos e serviços. 

Por isso contamos com iniciativas voltadas para a 

Educação Financeira. 

A principal ação sistêmica do Sicredi nesse tema é 

a Semana ENEF, uma iniciativa do CONEF (Comitê 

Nacional de Educação Financeira) para promover a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira. 

Organizada pelo Banco Central do Brasil entre os 

dias 20 a 26 de maio, contou com a participação de 

organizações financeiras de todo o país, que 

realizaram ações educacionais gratuitas para 

divulgar o tema.

Na Sicredi Campo Grande priorizamos esse 

trabalho de educação financeira, sob duas 

Educação Financeira

v e r t e n t e s :  i n t e r n o  e  e x t e r n o .  C o m  o s 

colaboradores, incentivamos o protagonismo, por 

meio do projeto “Cooperação da Ponta do Lápis”.  

O objetivo era preparar, formar e capacitar 

voluntários para atuar com oficinas de Educação 

Financeira nas comunidades. Durante o ano de 

2019 nossa equipe foi multiplicadora desse 

conhecimento levando aos associados e parceiros 

a mensagem da cidadania financeira com boas 

práticas do jeito saudável de cuidar do dinheiro.

O Projeto levou educação financeira para crianças, 

adolescentes e adultos beneficiando mais de 5 mil 

pessoas em Campo Grande e região. Nossos 

associados tiveram acesso ao conteúdo de uma 

série especial de revistas em quadrinhos da Turma 

da Mônica com a temática “Educação Financeira 

para crianças”. O conteúdo lúdico explica a relação 

com o dinheiro e orçamento pessoal ou familiar.
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Nas Assembleias, os associados podem conhecer 

e exercer os valores essenciais do cooperativismo, 

como democracia e transparência. Durante esses 

eventos, são informados sobre as estratégias para 

o próximo exercício, além de poder opinar sobre o 

futuro da Cooperativa.

Aqui na Sicredi Campo Grande a diretriz para 2020 

é unir ainda mais o esforço de continuar atendendo 

as necessidades do associado, fortalecendo o 

relacionamento. A exemplo do que aconteceu 

durante o ano de 2019 onde atuamos ativamente 

na comunidade e na participação de eventos 

oferecendo além de soluções financeiras.

Planejamento para 
o próximo período

No dia 23 de novembro, aconteceu em Campo 

G r a n d e ,  o  S I C R E D I  S U M M I T  2 0 2 0 . 

Colaboradores,  Diretores,  Conselheiros, 

Coordenadores de Núcleo, Comitê Mulher, 

parceiros e apoiadores na nossa Cooperativa, se 

reuniram no Diamond Hall para discutir o futuro 

da Cooperativa e lançar um olhar sobre o papel da 

Sicredi Campo Grande MS neste novo cenário, 

em constante transformação. 

Foram trabalhados temas como: Diversidade 

com olhar sobre a individualidade das pessoas, 

promovendo o respeito as diferenças e 

trabalhando para construir um ambiente 

inclusivo, além das competências do líder do 

futuro e como a Sicredi Campo Grande MS 

fortalece o cooperativismo, proporcionando um 

ciclo ininterrupto, beneficiando a comunidade e a 

região onde está inserida. Foi trabalhando ainda 

uma construção colaborativa, de como uma 

cooperativa de crédito pode melhor aproveitar as 

oportunidade.

Seminário Estratégico da Sicredi Campo Grande MS discute os 
desafios de uma cooperativa

“Queremos estar alinhados e preparados 

para os desafios existentes, se adaptar, 

conectar, inovar, estar prontos para as 

mudanças, diversidade, transformações 

dos negócios e principalmente para a 

cooperação. Para isso acontecer, só 

depende do quanto cada um de nós irá 

entregar”.

Wardes A. Conte Lemos

Presidente - Sicredi Campo Grande MS

‘‘ 
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Comitê Mulher

A Sicredi Campo Grande encara a diversidade 

c o m o  u m  f a t o r  f u n d a m e n t a l  p a r a  o 

desenvolvimento e perenidade do negócio, 

impactando diretamente nossa capacidade de 

inovar e gerar valor para os associados e suas 

comunidades.

Por isso, desde 2019, contamos com um Comitê 

Mulher, que tem o objetivo de aumentar a 

participação das mulheres em nossa gestão, 

capacitando-as para que assumam papéis de 

liderança em suas comunidades e em nossa 

Cooperativa. Ao longo de 2019, o Comitê definiu 

seu propósito, missão e valores de trabalho 

baseado no olhar das associadas. 

O grupo, além de entender sobre o cooperativismo, 

caminhou junto para uma construção coletiva de 

trabalho e ações a serem desenvolvidas nos 

próximos anos. A frente deste projeto estão 25 

integrantes, coordenadas por Matilde Lima de 

Paiva Arantes, eleita coordenadora do Comitê e 

Bárbara Andrade de Almeida Prado, secretária do 

Comitê.

O Comitê promove em 2020, a palestra com Chai 

Carioni, sobre evolução e empoderamento da 

mulher. As associadas estão sendo convidadas o 

evento que acontecerá dia 27 de março, no palácio 

Popular da Cultura, em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher. A entrada será de 1KG de 

alimento não perecível. Você, pode retirar o seu 

convite nas agências da Cooperativa, fale com seu 

gerente.

Um dos principais meios pelos quais 

geramos valor para as comunidades 

onde atuamos é o Programa A União 

Faz a Vida, que promove os valores da 

cooperação e cidadania entre crianças e 

adolescentes.

Trata-se de uma iniciativa sistêmica do Sicredi, que 

disponibi l iza, em escolas da região, uma 

metodologia de ensino em que os alunos são 

protagonistas do processo de aprendizagem, 

contando com apoio de educadores, pais e 

comunidade. Saiba mais sobre o Programa em:

www.auniaofazavida.com.br

Ao longo de 2019 o Projeto União Faz a Vida, 

principal iniciativa de responsabilidade social, 

esteve presente na Sicredi Campo Grande, por 

meio da Escola Alceu Viana.

Se você também acredita nesses compromissos 

pode somar ao Projeto sendo um apoiador, pessoa 

física ou jurídica. Procure sua agência e informe-se 

com o gerente, venha conosco fazer a diferença.

Panorama do Programa A União Faz a Vida na 

Sicredi Campo Grande MS:

São mais de 720  crianças e adolescentes 

participantes em 4 escolas. Com 70 Educadores e 

1 município impactado.
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Prêmios e 
reconhecimentos da 
nossa Cooperativa

     Prêmio SomosCoop Excelência 

em Gestão

O Sistema OCB reconheceu as 56 melhores 

cooperat ivas com o Prêmio SomosCoop 

Excelência em Gestão. A cerimônia foi realizada no 

dia 8 de outubro, 2019, em Brasília. O Prêmio 

ocorre a cada dois anos e é o resultado do 

Programa de Desenvolvimento da Gestão das 

Cooperativas (PDGC).

Dentre as 56 reconhecidas, duas cooperativas 

foram destaques em Mato Grosso do Sul, uma 

delas é a Sicredi Campo Grande MS. A Sicredi 

Campo Grande MS foi reconhecida na categoria 

“Compromisso com a Excelência”. Para receber o 

prêmio, a cooperativa se destacou em critérios 

como: liderança, resultados, processos, pessoas, 

sociedade e estratégias.  Os projetos de 

desenvolvimento de estagiários, Programas 

Sociais e os modelos de gestão e governança da 

Cooperativa, levaram a Sicredi Campo Grande MS 

a uma posição de destaque nacional.

Para o presidente do Sistema OCB, a busca 

incessante pela excelência está no DNA 

cooperativista e, por isso, é natural que esse seja o 

caminho trilhado para fazer do movimento um 

modelo de negócios cada vez mais forte e 

competitivo, não só no Brasil, mas no mundo.

Presidente da Cooperativa recebendo a premiação.

     Melhor Projeto CoopLAB 2019

O CoopLAB é um programa de capacitação 

continuada, que visa desenvolver projetos a 

cooperativas. O reconhecimento com o prêmio, 2° 

melhor Projeto CoopLAB 2019, só foi possível, 

após a entrega do trabalho de inadimplência de 

empresas associadas. Com a proposta, a equipe 

contribuiu com a redução da inadimplência e a 

qualidade do crédito concedido. 

     Direitos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande

Prêmio Municipal dos Direitos Humanos é 

concedido pela Prefeitura de Campo Grande, a 

instituições que se destacam, por meio de ações e 

projetos de impactos sociais. A Cooperativa foi 

homenageada, na terceira edição do evento. 

Presidente da Cooperativa recebendo a premiação.

Presidente da Cooperativa recebendo a premiação.

Sicredi Campo Grande MS



Prêmios do Sicredi em 2019

Ao longo do ano, nosso Sistema foi 

reconhecido por meio de prêmios:

Melhores e Maiores 2019
Pelo 8º ano consecutivo, figuramos nas categorias 

de finanças do anuário da Revista Exame, 

aparecendo em 15 rankings. Como destaque, 

conquistamos o 2º lugar no ranking de Crédito 

Rural e o 6º lugar no indicador de Depósitos em 

Poupança e de Crédito para Médias Empresas.

Estadão Finanças Mais Broadcast
Figuramos em 3º lugar na categoria “Bancos – 

Financiamento” do anuário. Entre os indicadores 

destacados, tivemos o total de ativos (2º lugar no 

ranking do indicador) e total de crédito (1º lugar no 

ranking apenas do indicador).

Valor 1000
Entre os 20 Maiores Bancos, ficamos com a 4ª 

colocação entre as instituições mais rentáveis 

sobre Patrimônio, a 5ª entre as que mais cresceram 

em Operações de Crédito e com a 7ª entre as que 

mais cresceram em Depósitos Totais. Nos rankings 

que destacam os 20 Maiores Bancos em 

Depósitos Totais, Lucro Líquido e com o Melhor 

Resultado Operacional sem Equivalência 

Patrimonial, figuramos no 7º lugar. Já entre aqueles 

que elegem os maiores em Operação de Crédito e 

Patrimônio Líquido, ficamos em 8º.

Ranking BNDES
O rank ing anual  do BNDES ident ifica  o 

desempenho das instituições financeiras nas 

operações indiretas, aquelas em que o banco de 

desenvolvimento participa indiretamente no 

repasse de recursos por meio de um agente 

financeiro a ele credenciado. Figuramos no 1º lugar 

em operações indiretas nas linhas Pronamp, 

Inovagro e Moderagro.

Top Asset
Por meio de nossa gestora de recursos, ocupamos 

a 18º posição do ranking Top Asset da revista 

Investidor Institucional, com mais de R$ 31 bilhões 

de recursos sob gestão. A revista é o principal canal 

de comunicação com profissionais de fundos de 

pensão, regimes próprios de previdência e 

gestores de recursos.

Wycup
Dois projetos desenvolvidos por colaboradoras 

foram premiados no concurso World Council 

Young Credi t  Union People ,  que ocorre 

anualmente durante a Conferência Mundial do 

Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de 

Crédito, na sigla em inglês). O prêmio tem o 

objetivo de estimular a formação de jovens 

lideranças e premia participantes que criaram 

projetos com potencial de causar influência global 

no cooperativismo de crédito.

Growth Award
Recebemos o prêmio Growth Award, durante a 

Conferência Mundial do Woccu (Conselho Mundial 

das Cooperativas de Crédito, na sigla em inglês), 

em reconhecimento ao nosso crescimento no 

segmento de cooperativismo de crédito.

Empresas Mais
Figuramos em 2º lugar na categoria "Destaques 

para as melhores práticas em Governança 

Corporativa" do ranking Empresas Mais Estadão. A 

publicação avalia os critérios econômicos e a 

atuação das empresas nas áreas de Governança 

Corporativa e Inovação.
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Relacionamento próximo
A fim de conhecer as necessidades e os objetivos 

pessoais, profissionais e empresariais de nossos 

associados, nossos 306 colaboradores buscam 

estar presentes em seu dia a dia, cultivando um 

relacionamento cada vez mais próximo.  Por 

também serem associados da Cooperativa, eles 

participam das decisões que impactam em sua 

gestão e estão engajados na prosperidade do 

negócio e dos projetos apoiados.

Ao longo de 2019, realizamos uma série de 

treinamentos e eventos com o objetivo de preparar 

nossos colaboradores para atender cada vez 

melhor os associados:

MBA Agro. Neste último ano, a Sicredi Campo 

Grande MS, investiu na qualificação profissional da 

equipe do agronegócio. Os colaboradores 

concluíram o MBA em Agronegócio pela 

Faculdade Novoeste. A formação teve como 

objetivo agregar mais conhecimento sobre 

atualidades, bem como facilitar o entendimento a 

respeito da perspectiva do produtor rural. 

UX Team. O Projeto UX Team, User Experience, é 

um programa de capacitação da Sicredi Campo 

Grande MS que visa gerar uma experiência e 

encantamento aos associados. Com o foco em 

melhorar a abordagem e o conhecimento dos 

produtos e serviços, essa equipe, é orientada para 

oferecer um atendimento de qualidade.

Jornada de Líderes. Os gestores de agências e 

gerentes da sede administrativa da Sicredi Campo 

Grande MS participaram de 12 módulos de 

capacitação, realizado pela Fundação Dom Cabral. 

A jornada de desenvolvimento estava conectada 

com os desafios estratégicos da Cooperativa para 

fortalecer as competências de gestão e liderança e 

melhorar os resultados da equipe.

Sicredi Campo Grande MS



Cooperativa reinaugura agência em Camapuã 

em novo endereço.

Desde outubro de 2019 a agência Camapuã 

atende em novo espaço, localizado na Rua 

Bonfim, 499, no centro da cidade. A agência é 

mais confortável e preparada para receber os 

associados, a nova unidade tem mais de 600 m² 

de área construída, conta com estacionamento 

para garantir maior comodidade. 

“Sou testemunha da história de sucesso do 

Sicredi, que começou há 20 anos em um espaço 

pequeno, uma portinha, e hoje é muito grande. Eu 

estava ao lado dessa portinha e cresci junto, por 

isso, a história do Sicredi se confunde com a 

minha e o Sicredi é a cooperativa que atende ao 

meu escritório, a mim e meus funcionários”, relata 

o associado Alessandro Consolaro, começou o 

trabalho com seu escritório de advocacia ao lado 

da agência.

Além do conforto e variedade de pacotes e 

serviços oferecidos aos associados, um dos 

diferenciais do Sicredi é o atendimento e atenção 

da equipe, como destaca a associada Laudilene 

Peixoto Alencar.

“O Sicredi faz parte do meu cotidiano, comecei 

com a conta devido meu emprego e hoje temos 

vínculos de amizade. O Sicredi nos acolhe e nos 

dá liberdade de falar com o gerente. Somos 

sempre bem recebidos e esse é o diferencial da 

Cooperativa”, avalia.

Destaques 
em 2019

Equipe de Colaboradores da Agência Camapuã

Confira nossas principais conquistas ao longo do ano:

A Cooperativa reinaugurou a agência da cidade 

de Camapuã-MS, um novo endereço, com 

espaço moderno e amplo. São 20 anos de 

atuação no município, oferecendo soluções 

financeiras. Dando continuidade ao projeto de 

expansão, a Sicredi Campo Grande inaugurou o 

escritório de negócios em Terenos-MS, além de 

uma agência em Ribas do Rio Pardo-MS.

Ambiente interno da Agência Camapuã

Descerrando a fita inaugural da Agência
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Em agosto, após cinco anos sem festa, Terenos, a 

25 quilômetros de Campo Grande, retomou a 

oitava edição da “Festa do Ovo”, que teve o objetivo 

de homenagear a colônia japonesa instalada no 

município, que é o maior produtor de ovos no 

estado.  E para completar este momento 

importante do munícipio, a Sicredi Campo Grande 

MS lançou o escritório de negócios. 

O novo ponto de atendimento na cidade, passa a 

contar com uma equipe de colaboradores para 

oferecer suporte nos produtos e serviços do 

Sicredi, e abertura de contas. Em breve a 

Cooperativa iniciará as obras para uma agência.
Durante a Festa do Ovo a Cooperativa

se apresentou à comunidade de Terenos

Cooperativa lança Escritório de 
Negócios em Terenos

Agência Ribas do Rio Pardo. Além do 

c o m p ro m i s s o  c o m  o  d e s e n vo l v i m e n t o 

econômico da cidade, apresentado desde a 

contratação da equipe, formada exclusivamente 

por moradores de Ribas do Rio Pardo, a agência 

também demonstrou desde a inauguração seu 

compromisso sociocultural com a cidade que a 

acolheu.

Durante a inauguração, em parceria com a 

Associação de Recuperação, Conservação e 

Preservação da Bacia do Rio Pardo (PRÓ-RIO), a 

agência distribuiu 52 exemplares do livro “Onde 

Cantam as Seriemas”, escrito por Otávio 

Gonçalves Gomes, coxinense que foi criado e 

adotou Ribas do Rio Pardo como sua terra.

“Iniciamos este projeto em Ribas do Rio Pardo em agosto de 2018, atendendo uma 

demanda dos nossos associados. Na sequência, abrimos um escritório de negócios, 

para trazer maior conforto, comodidade aos nossos associados que já estavam 

utilizando os produtos e serviços do Sicredi. No final de 2019 a cidade ganhou uma 

agência do Sicredi.”

Luan Froes - Gerente da Agência Ribas do Rio Pardo

Sicredi Campo Grande MS



Dia C

O Dia de Cooperar (Dia C), comemorado dia 06/07, 

sempre no primeiro sábado de julho, é uma iniciati-

va nacional do Sistema OCB (Organização das 

Cooperativas Brasileiras) que expressa a força do 

cooperativismo em prol das transformações 

sociais. Nessa data, cooperativas de todo o Brasil 

realizam ações de responsabilidade social alinha-

das aos 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável propostos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU).

Na região de atuação da Sicredi Campo Grande 

MS, além de apoiar a grande ação da OCBMS, a 

Cooperativa realizou um mutirão de esforços para 

levar as crianças participantes do projeto Som & 

Vida mais esperança e qualidade de vida. As 215 

integrantes do projeto receberam a equipe de 

colaboradores para um café da manhã, participa-

ram de uma manhã de diversão, além de recebe-

rem doações de agasalhos e mantimentos arreca-

dados nas agências.
Crianças atendidas pelo projeto se

apresentam para a comunidade.
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1ª Feira Sicredi do Agronegócio.

Aconteceu entre os dias 11 e 14 de julho, no 

Parque do Laçador, em Campo Grande, 

apresentando novidades em maquinários, 

tendências do agronegócio e oportunizando 

negócios no setor. 30 expositores integraram a 

feira, que fecharam mais de 15 milhões em 

negócios.

Durante o evento, o Governador de Mato Grosso 

do Sul, Reinaldo Azambuja, assinou um termo de 

cooperação técnico financeira entre o Governo do 

Estado por meio da Agraer e a Central Sicredi 

Brasil Central. O termo possibilita que o Sicredi 

em atuação no MS conceda crédito rural para a 

Agraer viabilizar projetos de investimentos e 

custeio agrícola e pecuário para todos os 

produtos rurais do estado.

Agronegócios

Sicredi Campo Grande MS



“Aqui na feira, nós expositores, só 

estamos t i rando pedidos,  os 

gerentes do Sicredi trouxeram os 

associados, que são os nossos 

clientes, já com a ideia do que 

precisavam comprar. E com toda 

essa condição que eles trabalharam 

dentro da feira, não tem como o 

Produtor Rural não comprar, se 

precisa dos equipamentos.

Jorge Vera

Representante da Romancini.

Painel Perspectiva do Agronegócio 2019.

Um dos pilares da economia do país é o 

agronegócio e para abordar o cenário atual e 

projetar o futuro do setor, o Sicredi e a Acrisssul 

realizaram o Painel Perspectiva do Agronegócio 

2019, conduzido pelo economista e atual 

superintendente de Riscos e Economia do Banco 

Cooperativo Sicredi, Alexandre Englert Barbosa.

A abertura foi realizada pela ministra do MAPA 

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que 

destacou o atual cenário político e econômico 

nacional.

Com o Tatersal de Elite lotado de participantes, o 

palestrante, que possui grande experiência no 

segmento, destacou questões em evidência na 

e c o n o m i a  n a c i o n a l ,  c o m o  a  R e f o r m a 

Pre v i d e n c i á r i a .  A  p a l e s t r a  i n t e g ro u  a 

programação da Expogrande 2019 e a abertura 

contou ainda com a presença do presidente da 

Acrissul, Jonatan Barbosa.

Ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

A Feira recebeu mais de 3 mil produtores durante 

os 4 dias e a entrada foi gratuita. O evento ofereceu 

soluções ao homem do campo, como máquinas 

agrícolas, caminhões, assessoria animal, balanças 

e troncos, sementes de pastagens, exposição de 

veículos e muito mais. Ao público visitante taxas 

especiais de financiamento pelo Sicredi de 0,99% 

a.m.

Os prazos também foram diferenciados para 

financiamento de energia solar, de produtos para 

n u t r i ç ã o  a n i m a l ,  c o m p ra  d e  ve í c u l o s  e 

financiamento de máquinas e equipamentos, 

linhas de BNDES, entre outros.

Para 2020 a Feira do Agronegócio já está 

confirmada, será de 10 a 12 de julho, no Parque do 

Laçador. A Cooperativa irá ampliar a área de 

expositores, passando de 30 para 50. Podem 

participar empresas associadas com atividades 

voltadas a soluções ao homem do campo. 

Interessados devem conversar com o gerente.
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Superamas. Foi o maior evento varejista no 

formato Congresso e Feira de Negócios do Mato 

Grosso do Sul, fortalecida pela experiência e o 

sucesso dos negócios gerados ao longo dos anos 

de realização. Esse evento teve como público-

alvo empresários, executivos e compradores de 

micros, pequenas, médias e grandes empresas 

dos setores de Supermercados, Hipermercados, 

Mercearias, Padarias, Conveniências.

O evento também é voltado a negócios e 

relacionamentos, com ambiente repleto de 

expositores. A Cooperativa esteve presente em 

um estande intuitivo onde os visitantes puderam 

interagir com a marca acertando o palpite do valor 

gasto em compras. A ação foi um sucesso e o 

ganhador do palpite, Sandro Roberto, levou uma 

poupança do Sicredi no valor de R$391,30. Já o 

carrinho de compras foi doado para o projeto 

apoiado pelo Sicredi, Som & Vida.

Colaboradores interagiram com visitantes

durante o SuperAmas 2019

Painel Investidor. A Sicredi Campo Grande MS também 

realizou um evento voltado para investidores, com o Painel 

Análise e Tendências Econômicas.

O Painel aconteceu no Ondara, na capital, no dia 9 de abril, e 

reuniu mais de 200 associados, que puderam entender sobre 

os investimentos do Sicredi, os perfis de investidores e a 

importância na diversificação dos investimentos. Além disso, 

como um diferencial, foi explicado como o Sicredi investe seus 

recursos na comunidade.

“ O  S i c r e d i  e s t á  s e m p r e 

crescendo na ordem de 22% 

na base de associados e de 

30% no resultado, mas esse 

não é o ponto crucial. Enquanto 

c o o p e r a t i v a ,  b u s c a m o s 

satisfazer as necessidades dos 

associados, promovendo um 

re lac ionamento,  s imples, 

próximo e ativo. Dessa forma, 

agregando valor ao modelo de 

negócios cooperativo”.

Fábio Almeida

Diretor Executivo

Sicredi Campo Grande MS.

Carrinho de compras doado para

projeto Som & Vida

Sicredi Campo Grande MS



Ato de assinatura do convênio

Sicredi e Semed assinam convênio para a Rede 

Municipal.

Escolas da área urbana e do campo da Rede 

Municipal de Ensino (Reme) em Campo Grande 

receberão, a partir de 2020, palestras de educação 

financeira que visam despertar o espírito 

empreendedor dos alunos. A iniciativa é resultado 

de parceria firmada pela prefeitura, por meio da 

Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 

parceria com a Cooperativa Sicredi Campo Grande 

MS.

Assinaram o termo de cooperação, o prefeito 

Marquinhos Trad, a secretária municipal de 

Educação, Elza Fernandes e o presidente do 

Sicredi Campo Grande MS, Wardes Antonio Conte 

Lemos.  O prefeito Marquinhos Trad destacou a 

importância de fechar parcerias que acreditam no 

poder de transformação da educação. Ele frisou 

que a união entre a gestão e a cooperativa contribui 

para o desenvolvimento de todos os setores da 

cidade. “Esperamos bons resultados com essa 

parceria”, ressaltou o prefeito.

Para o presidente da Sicredi Campo Grande MS, 

Wardes Lemos apostar na educação financeira 

nas escolas vai além de auxiliar alunos e 

professores quanto a utilização de créditos, 

aplicação de recursos e as possibilidades e 

maneiras de comercializarem seus produtos. “O 

objetivo é que a criança cresça sabendo valorizar o 

dinheiro do ganho pela família, quanto custa 

ganhar este dinheiro e como utilizar esses 

recursos. Queremos despertar o interesse pela 

educação financeira e, com relação aos alunos da 

área rural ,  mostrar que o agronegócio é 

fundamental para o desenvolvimento do país e 

incentivá-los a investir no setor”, pontuou.

Palestrante apresentou as inovações para MPE’s

Palestra Gil Giardelli. Em uma verdadeira aula 

sobre as constantes transformações tecnológicas 

e seus impactos econômicos e sociais, o professor 

Gil Giardelli ministrou a palestra “Inovação e 

Tecnologia para MPE’s". A iniciativa gratuita foi 

promovida em parceria entre o Sicredi e o 

Sebrae/MS, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas 

do estado. Estimulando a reflexão sobre as 

contínuas mudanças e a influência da tecnologia 

na sociedade atual, o palestrante exaltou pontos 

importantes para que, independente da área de 

atuação, o investidor encontre o caminho para se 

fixar e fortalecer sua marca.

Parceria Sebrae MS
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Inspira Investimento. Em parceria com o Sebrae 

MS participamos do Inspira Investimento, na 

oportunidade Eduardo Godoi Correa, convidado do 

Sicredi, realizou a palestra “Linhas de Crédito e 

Opções de Investimentos de Mercado”. O Sebrae 

Inspira Investimentos foi um dia produtivo para os 

empresários campo-grandenses que puderam 

ainda conhecer a forma de atuação do Sicredi no 

mercado finance i ro,  com um d i ferenc ia l 

competitivo a distribuição de resultados.

Durante o evento equipe ofereceu vantagens 

especiais na Máquina de Cartões Sicredi.

Sebrae Inspira Vendas. Campo Grande recebeu 

em setembro a primeira edição do Sebrae Inspira 

Vendas, iniciativa para ajudar os pequenos 

negócios a venderem mais. O ciclo de palestras 

trouxe profissionais que são referência em 

marketing e vendas de grandes empresas no 

mundo. Diversas palestras fizeram parte da 

programação do Sebrae Inspira, movimento que 

visa espalhar o empreendedorismo, estimular o 

conhecimento e a ação nos negócios, inspirando os 

empreendedores de Mato Grosso do Sul.

Terceira edição da Rodada de Negócios do 

Cooperativismo. Em agosto, mais de 200 

empresas se reuniram em Campo Grande para 3ª 

e d i ç ã o  d a  R o d a d a  d e  N e g ó c i o s  d o 

Cooperativismo, que foi realizada em parceria 

com o Sebrae.

A rodada promoveu entre os participantes, 

reuniões pré-agendadas, com horário e local 

definidos, seguindo o interesse de compra e 

venda em comum entre os empresários, gerando 

uma expectativa de R$2,3 milhões em negócios. 

Temas de interesse dos empresários também 

foram abordados em três palestras que ocorre-

ram durante a rodada. Começou com a coaching 

de resultado, Caroline Reis, que ministrou a 

palestra “Relacionamento: a chave para expandir 

seus negócios”; depois, Patricia Fróes Seabra, da 

Evolution Centro Automotivo, apresentou a 

palestra “Nosso compromisso com a Inovação” e 

Guilherme Brito, da LPB Advocacia, ministrou 

palestra a “Segurança Jurídica Empresarial”.

Presidente da Sicredi Campo Grande, fala da 

importancia de fomentar negócios durantes 

solenidade de abertura.

Sicredi Campo Grande MS



Comunidades
O trabalho de nossa Cooperativa consiste em 

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, promove-

mos a inclusão financeira da população e fomenta-

mos a economia local. Como resultado, ajudamos a 

melhorar a qualidade de vida de nossos associados, 

suas famílias e comunidades.  

Contamos também com uma série de ações de 

investimento social privado, que buscam atender 

às necessidades locais e fortalecer as relações 

com a comunidade. 

Dessa forma, quanto mais a nossa Cooperativa cresce 

e prospera, maior é o nosso impacto positivo. 

Denominamos esse processo de desenvolvimento 

conjunto da Cooperativa, do associado e da comunida-

de de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

Como geramos valor para as comunidades em 2019

41,3mi

16,4mi

928 MPEs

34,3mi

Ecoeficiência
A fim de mitigar nosso impacto no meio ambiente 

e aumentar a geração de valor para as comunida-

des onde estamos inseridos, buscamos tornar as 

agências, e nossa Cooperativa como um todo, 

mais sustentáveis em suas operações.

Desde 2017 a Sicredi Campo Grande MS se 

preocupa em reduzir o impacto causado ao meio 

ambiente. Por isso, é feita a coleta anual das 

emissões de gás carbônico para que possamos 

neutralizar a emissão daquele ano. De 2017 a 

2018 foram emitidas mais de 450 toneladas de 

CO2, sendo compensadas através de compras 

de créditos de carbono, de projetos de certifica-

ção internacional.

Além disso, a Cooperativa firmou uma parceria 

com a Associação de Restauração, Conservação 

e Preservação da Bacia do Guariroba, ARCP, e no 

ano de 2019 adquiriu 5 mil mudas e renovou este 

convênio em 2020 para manutenção das árvo-

res. Esse convênio representa a compensação de 

CO2 de 4 anos de operações da Sicredi Campo 

Grande MS.
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Apoio ao
associado

Soluções responsáveis

Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do negócio, nosso 

objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, prosperamos todos juntos. 

Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de vida, que impactem positivamente sua 

saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus projetos pessoais, sua empresa ou agronegócio. 

Conheça alguns dos produtos e serviços que oferecemos:

Para você Para sua 
empresa

Para seu
agronegócio

Canais

Sicredi Campo Grande MS











RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL 2019 – GESTÃO 2019/2022

O Conselho Fiscal de forma sistemática tem pautado nos trabalhos de fiscalização com visitas mensais por 

amostragem de duas ou três agências da Sicredi Campo Grande MS com os Relatórios dos Informativos, a saber: a) 

Checagem quanto ao termo de conferência dos Caixas “cofre e cash”, verificando se estão enquadrados no Fundo de 

Cobertura de Valores – FCV; b) Avaliação dos contratos do maior tomador de crédito da agência e de outros dentre os 

primeiros vinte maiores tomadores, de suas garantias de dívidas e se os capitais são compatíveis com a dívida; c) 

Número de associados admitidos no mês, os de saídas e o total existente na agência; d) Verificação quanto a 

Inadimplência dos vinte maiores tomadores de crédito; e) Liquidez Ajustada e Líquida do mês; f) Resultado mensal da 

agência; g) Verificação de três operações de crédito no mês; h) Montantes de liberação de crédito da agência e total 

acumulado; i) Índice de inadimplência mensal; j) Índice de Adiantamento a Depositantes; k) Sistema de segurança com 

a realização de teste de funcionamento; l) Preenchimento das Súmulas do Conselho Fiscal “A” e “B”, etc...

 Das Reuniões mensais analisamos os índices: 1) Os indicadores, desempenho e planejamento 2019; 2) 

Acompanhamento do orçamento da sede; 3) Acompanhamento do FATES; 4) Prevenção e Lavagem de Dinheiro do 

mês; 5) Gestão Integrada de Risco – GIR; 6) Perdas Operacionais; 7) Recuperação de Crédito; 8) Pessoas Ligadas – 

Restritivos; 9) Ciclo de Crédito; 10)  Índice de Inadimplência por agência, exceto as visitadas pelo Conselho Fiscal; 11) 

Variações das despesas incluindo as de natureza trabalhista; 12) Atas da Diretoria Executiva e do Conselho de 

Administração; 13) Assembleias Ordinárias e Extraordinárias; 14) Revisões Normativas; 15) Relatórios de Auditorias; 

16) Reporte de Ouvidoria; e, 17) Acompanhamento do Plano de Ação das áreas da Sede.

 Resumo. Atuação do Conselho Fiscal no período 2019 de forma pontuada: I – Reuniões Mensais Ordinárias 

e Extraordinárias... 13; II - Fiscalização de visitas mensais nas agências da Capital e Interior do Estado no período de 

2019...28; III – Atas elaboradas nas Reuniões mensais do Conselho Fiscal... 13; IV – Presenças e participações dos 

membros do Conselho Fiscal nas Assembleias Ordinária e Geral...13; V – Participações de membros do Conselho 

Fiscal a cursos...3; VI - Presenças de membros do Conselho Fiscal à Inauguração e Reinauguração de Agências...2; VII 

– Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal...1. 

 Conclusão. Na avaliação pelos resultados anuais de 2019, pelo seu conteúdo e transparência dos 

demonstrativos do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento de Campo Grande e Região – Sicredi Campo Grande MS este Conselho Fiscal observa que os dados e 

números neles expostos apresentam conformidade com os parâmetros de enquadramento normativos e sistêmicos 

de Gestão Cooperativa, bem como o próprio relatório de auditoria que se manifesta nesse sentido.

 Nossos agradecimentos a todos cooperados da Sicredi Campo Grande MS, que acreditam no sistema 

cooperativo e fazem acontecer um futuro de plena prosperidade e sucesso.

Aparecido José do Carmo

Coordenador

Eliseu Messias de Souza Neckel

Secretário

Orlamar Teixeira Gregório

Conselheiro Efetivo

Sergio Guimarães Dias

Conselheiro Suplente

Carlito de Azevedo

Conselheiro Suplente

Elizete Nogueira Barbosa

Conselheira Suplente



Rede de
atendimento

Campo Grande - MS

Agência Campo Grande

Rua 13 de maio, 3669

(67) 3312-7600

Agência Coronel Antonino

Avenida Coronel Antonino, 2495

(67) 3351-2414

Agência Jardim dos Estados

Rua Bahia, 796

(67) 3322-1200

Agência Capital Morena

Rua da Divisão, 1.100

(67) 3378-3200

Agência Chácara Cachoeira

Rua Jeribá, 980

(67) 3357-1550

Agência Procuradoria

Rua Presid. Manuel Ferraz de Campos 

Salles, 214

(67) 3318-2136

Agência Ceará

Rua Ceará, 1675

(67) 3323-4700

Agência Zahran

Av. Eduardo Elias Zahran, 1947

(67) 3348-5900

Agência Norte Sul Plaza

Av. Presd. Ernesto Geisel, 2300, loja 6

(67) 3309-8600

Rochedo - MS

Agência Rochedo

Rua Albino Coimbra, 178

(67) 3289-1189

Corguinho - MS

Agência Corguinho

Rua Marechal Deodoro, 100

(67) 3250-1499

Camapuã - MS

Agência Camapuã

Rua Bonfim, 499

67) 3286-6100

Bandeirantes - MS

Agência Bandeirantes

Av. Francisco Antônio de Souza, 2666

(67) 3261-2500

Ribas do Rio Pardo

Agência Ribas do Rio Pardo

Av. Aureliano Moura Brandão, 748

(67) 3238-5050

Terenos - MS

Escritório de Negócios Terenos

Av. Fernando Corrêa da Costa, 192

(67) 99806-6130

sicredicampogrande.com.br

sicredicampogrande
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