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COOPERATIVIDADE

Próximos,  
mesmo distantes

O cooperativismo constrói uma sociedade mais 
próspera e igualitária
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Aponte a câmera do seu celular 
e assista ao vídeo do associado 
Ronaldo Vendrame para a série 
“Histórias que fazem a diferença”

Aponte a câmera do seu celular 
e assista ao vídeo do associado 
Inácio Mattiuzi para a série 
“Histórias que fazem a diferença”

QUEM SOMOS
Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil, e escolhemos trilhar um caminho 
coletivo para oferecer soluções inteligentes para o seu 
desenvolvimento financeiro, pois entendemos que as me-
lhores escolhas são aquelas que trazem resultados para 
todos. Oferecemos mais de trezentos produtos e serviços 
financeiros de um jeito simples e próximo para você, para 

a sua empresa e para o seu agronegócio. Mas o que nos 
faz diferentes é que, ao se associar, você adquire uma pe-
quena cota da sua cooperativa, passando a ser dono do 
Sicredi, tendo voz sobre as decisões do negócio e partici-
pando dos resultados. Aqui todos têm a oportunidade de 
decidir e participar, assim criamos laços de confiança que 
nos permitem crescer. Juntos.

NOSSAS CAUSAS
Acreditamos que fazer juntos faz a diferença e que 
a força do coletivo é capaz de transformar o mundo. 
Como instituição financeira cooperativa, praticamos 
essa máxima todos os dias, quando nos unimos visan-

EDUCAÇÃO
Acreditamos que investir na educação 
no presente faz a diferença no futuro. 
Queremos apoiar as pessoas a serem 
protagonistas da sua própria história, 
tornando-se agentes transformadores 
nas suas comunidades por meio da 
educação de qualidade.

COOPERAÇÃO
Queremos aproximar as pes-
soas e valorizar o coletivo, 
respeitando a individualida-
de de cada um, em uma co-
munidade que se preocupa 
com o bem de todos.

DESENVOLVIMENTO LOCAL
Em mais de trezentos municípios so-
mos a única instituição, contribuindo 
para a inclusão financeira de milhões 
de pessoas. Apoiamos iniciativas que 
visam desenvolver cada localidade, 
seja com soluções que direcionem os 
recursos para investimentos na região 
ou apoiando negócios sustentáveis.

do o bem mútuo e considerando os interesses de todos. 
Isso é o que garante a sustentabilidade do nosso negó-
cio e é o modelo que seguimos há mais de cem anos.

Nós temos muito orgulho em ser a primeira 
instituição financeira cooperativa do Brasil. 
Essa trajetória começou com um sonho: le-
var desenvolvimento aos associados e suas 
regiões. O cooperativismo de crédito chegou 
ao Brasil em 1902, com o padre suíço Theodor 
Amstad, que lançou as sementes de uma nova 

forma de organização. Foi pensando nisso que 
lançamos o site “A Trajetória do Sicredi”. O ob-
jetivo é resgatar e registrar a nossa história, 
além de mostrar a evolução e a essência coo-
perativista como diferencial em nosso modelo 
de atuação. 
www.sicredi.com.br/trajetoria/

Aponte a câmera 
do seu celular e 
conheça a nossa 
trajetória
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Construir juntos uma sociedade mais próspera
Recentemente, convidamos os nossos colaboradores a uma reflexão: “o que é 

prosperidade para você?” Foi ouvindo a opinião de todos que desenhamos o cami-
nho que vamos trilhar para construirmos, juntos, uma sociedade mais próspera.
“Prosperidade é família, saúde e realização. É ser feliz, ter equilíbrio e crescimento. É felicidade, 

gratidão e ajudar ao próximo. É ter fé, planejar e atingir seus objetivos. É desenvolvimento. Muitas 
pessoas confundem prosperidade com riqueza financeira. Nós entendemos que vai muito além!

A prosperidade é o melhor caminho para crescermos juntos, e ela acontece quando nos unimos 
por algo maior. Sermos conectados ao nosso propósito nos faz mais prósperos. Quando cooperamos 
e unimos forças, contribuímos com a prosperidade da nossa cidade. Quando zelamos, contribuímos 
com a prosperidade da nossa casa. Quando construímos juntos, humanizamos ainda mais as nossas 
relações. Criamos laços de confiança com os nossos associados. Quando nos conectamos verdadei-
ramente a eles, desenvolvemos a comunidade e evoluímos juntos. Temos paixão em servir. Os nos-
sos associados são a nossa essência. Cooperação tem tudo a ver com prosperidade porque estamos 
sempre próximos.

Nosso ciclo virtuoso acontece quando cooperamos com as comunidades em que estamos inse-
ridos, fomentando o desenvolvimento e crescendo juntos! Se os nossos associados sonham, a gente 
realiza junto. Acreditamos que a melhor escolha é sempre a que for melhor para todos.

Uma cultura de trabalho humanizada e inclusiva nos torna mais próximos. Juntos somos mais for-
tes. Temos orgulho de estar aqui porque somos valorizados e reconhecidos. O mundo está cada vez 
mais humano e colaborativo. O momento que vivemos nos faz refletir sobre a importância do amor ao 
próximo. Estamos próximos, mesmo distantes, e isso reforça nossa união. Poder ajudar as pessoas 
a realizarem seus sonhos e, com isto, terem a oportunidade de crescimento pessoal e profissional é 
o que nos motiva todos os dias.

No Sicredi, a gente faz junto porque sonhamos por você e com você. Acreditamos que a união de 
forças transforma o mundo em um lugar mais justo e humano. Porque gente que coopera, cuida de 
si mesmo e do próximo com carinho e responsabilidade. Prosperidade é tudo o que a gente faz, é a 
nossa essência. Somos conectados por uma mesma inspiração e guiados pelos mesmos objetivos. O 
futuro nos traz novos desafios, mas, o que é eterno, não muda. Afinal, estamos unidos por um grande 
propósito: construir juntos uma sociedade mais próspera!”

Aponte a câmera do seu 
celular e confira essa 
mensagem construída por 
todos os colaboradores da 
nossa cooperativa
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Próximos, 
mesmo distantes

O cooperativismo tem papel fundamental em construir uma sociedade 
mais próspera e igualitária, inclusive nos momentos difíceis

ano não está sendo fácil para ninguém. 
Uma crise sanitária provocada pelo co-
ronavírus mudou radicalmente os pla-

nos da população em todo o planeta. Isso se 
refletiu, é claro, na economia. Empresas fe-
chando, profissionais perdendo o emprego e 
suas fontes de renda desabando, com o di-
nheiro circulando de maneira mais modera-
da. Em meio a uma guerra invisível, a união 
das pessoas mostra a capacidade do ser hu-
mano em superar desafios e crescer mesmo 
durante a adversidade. A cooperação gera 
prosperidade e pode, sim, fazer um mundo 
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melhor para se viver, a começar pelo nosso bairro. 
Mais do que nunca, esse tem sido o norteador 

da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP durante todo 
esse período. Acima de tudo, a cooperativa cuidou 
das pessoas, de seus mais de 1.150 colaboradores 
e 158 mil associados. Se somos uma sociedade de 
pessoas, é extremamente importante manter o time 
coeso. Em primeiro lugar, houve a superação de man-
ter todos os postos de trabalho, que ainda contaram 
com incremento de 65 novos profissionais no período 
de seis meses, sempre seguindo todos os protocolos 
de saúde recomendados. Uma instituição financeira 
é uma atividade essencial, que presta atendimento e 

dá suporte, por isso as equipes trabalharam de forma 
escalonada, sendo metade deles remotamente. 

Isso não se restringe apenas à saúde física. As 
pessoas são o patrimônio de uma cooperativa, e a 
parte mental, em meio a um período conturbado e 
de incertezas, deve ser levada em consideração. Por 
isso, houve todo um cuidado com os colaboradores 
e familiares, em manter todos próximos, mesmo que 
distantes fisicamente, por meio de uma série de reu-
niões e de lives sobre os mais variados temas. Mesmo 
em meio às dificuldades impostas, houve motivação 
diária para acordar e fazer a diferença na vida dos as-
sociados e das comunidades. 

D
id

G
as

on
/S

h
ut

te
rs

to
ck

.c
om



8 – 

Isso resultou em crescimento. Nos primeiros seis 
meses do ano, foram inauguradas seis novas agên-
cias na cidade de São Paulo (SP), nos bairros do Ipi-
ranga, na zona sul, e na Vila Carrão, na zona leste, 
além de quatro agências nas dependências da Asso-
ciação Comercial de São Paulo. Já São Caetano do 
Sul (SP), no ABCD Paulista, recebeu um novo espaço 
que oferece melhores condições de atendimento.  O 
resultado desse movimento foi a marca de 88 agên-
cias, com aumento de 8,5% na base de associados, o 
que demonstra a confiança de um número crescente 

de pessoas neste secular, mas ainda assim moderno, 
modelo de negócios.

Este momento também acelerou o uso da tecnolo-
gia. Como as pessoas começaram a utilizar ainda mais 
os meios digitais, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP 
disponibilizou alternativas gratuitas e fáceis de usar. 
Entre elas, estão o WhatsApp Enterprise, que possibi-
lita ao associado entrar em contato diretamente com o 
gerente de sua conta pela ferramenta de comunicação; 
e o Conecta, aplicativo para compra e venda de produ-
tos e serviços entre cooperados, ambas lançadas du-
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rante a pandemia. Aqui, a ideia não é que a tecnologia 
supere o contato, muito pelo contrário. O objetivo é que 
haja um complemento que facilite a vida dos associa-
dos e permita a cooperativa entender, cada vez mais, 
as demandas e as necessidades individuais. O mundo 
digital deve estar apenas a serviço do analógico, das 
pessoas, e não ao contrário. A assessoria e a consul-
toria financeira são fundamentais neste modelo de 
negócios. Mesmo com tudo na palma da mão, as pes-
soas ainda necessitam conversar com um profissional 
e sentir segurança para tomar algumas decisões. 

O cooperativismo de crédito é vital e tem uma 
preocupação educadora, de bom senso e saber usar 
o recurso financeiro da melhor maneira possível. A 
cooperação luta pela igualdade e tem papel funda-
mental em construir uma sociedade mais próspera, 
com pessoas que gostam do local onde vivem e in-
vestem nele. Se com a força da dignidade humana 
é possível enfrentar os desafios, as imperfeições po-
dem ser corrigidas se todos trabalharem juntos. Já 
que sozinhos não fazemos nada, a cooperação é a 
solução para uma sociedade mais próspera.   
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Histórias que fazem a diferença

Financiamento 
rural proporciona 
desenvolvimento 

regional e 
economia 

sustentável
Engenheiro agrônomo associado ao 

Sicredi em Goioerê (PR) gera empregos e 
energia renovável

os 70 anos de vida e muitas experiências, Sinezio 
Sirotti já teve a oportunidade de viajar o mundo 
e entende a força do cooperativismo. Com esse 

pensamento, queria gerar um círculo virtuoso que pro-
porcionasse não somente a diversificação de renda da 
família, mas também o desenvolvimento da região em 
que passou a maior parte de sua história. Paranaense 
de Rolândia, mora em Goioerê há 43 anos e teve a de-
dicação e o amor à terra como molas propulsoras para 
deixar um legado para seus filhos e netos.

O Sicredi e o cooperativismo entraram na vida de 
Sinezio há muitos anos, o que contribuiu para a reali-
zação de seus sonhos. Recentemente, ele foi atendido 
com a liberação do financiamento rural com recurso 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) para construção de açudes para a 
criação de peixe com integração a Copacol, projeto 
que possibilita o alojamento de 520 mil tilápias. Para 
suprir toda a demanda de piscicultura e parte da ati-
vidade que já possuía de avicultura, investiu também 
na energia renovável, ao realizar financiamento por 
meio da Linha Fundo Clima. No total, foram instala-
das mais de 1.000 placas fotovoltaicas. O resultado? 
Além de aumentar ainda mais a renda de toda a famí-
lia, que já produzia soja, milho, gado de corte e fran-

go, pôde diversificar a produção. Tudo isso de forma 
sustentável e desenvolvendo ainda mais a região do 
Noroeste do Paraná.     

“O cooperativismo é forte nos países mais desen-
volvidos do mundo. As cooperativas oferecem crédi-
to com taxas justas e ainda retornam o lucro para os 
associados, não para os grandes acionistas. Isso é de 
extrema importância para o desenvolvimento de to-
dos”, explica Sinezio. “Conheço o Sicredi há anos e sei 
da facilidade para termos acesso a crédito. Por conta 
disso, resolvemos iniciar o projeto de implantação de 

A
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piscicultura e está dando tudo certo.”
Filho de pais analfabetos que sempre incentiva-

ram o estudo, Sinezio foi o primeiro integrante da fa-
mília Sirotti a concluir um curso superior. A formação 
em agronomia, também seguida pelo filho Lucas, é 
motivo de muito orgulho. “A minha ideia é deixar o 
que tenho para os meus filhos, mas sempre gosto de 
reforçar que é importante estudar e se especializar. 
Assim como uma empresa, todas as propriedades 
têm que ser bem administradas. Faço meu trabalho 
por amor, já veio no sangue, e o Sicredi tem me aju-
dado muito com isso”.    

Lucas e Sinezio: projeto possibilita o
alojamento de 520 mil tilápias, aumento 
de renda e diversificação de negócios

Sinezio, “o cooperativismo é forte  
nos países mais desenvolvidos do mundo”
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Histórias que fazem a diferença

Parceria transforma a  
realidade da família

Produtor rural do Paraná realizou o sonho de investir na  
propriedade e poder ficar mais perto da mãe

sítio em Perobal, cidade localizada no Noroeste 
do Paraná, sempre foi o lugar preferido de Luiz 
Carlos da Mata, de 53 anos. O ambiente tran-

quilo, o cheiro da terra, a presença da família reunida, 
enfim, são muitas as histórias que o produtor rural 
traz no coração. A vontade de fazer crescer a proprie-
dade e, com isso, estar cada vez mais perto da mãe, 
Girlene, fez com que ele buscasse realizar um sonho 
de criança: ter um trator. O caminho não foi fácil, até 
encontrar o apoio da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/
SP, que apostou nesse desejo e ainda pode propor-
cionar muito mais alegrias.

Após morar doze anos em Curitiba, capital para-
naense, trabalhar em uma empresa de gás e passar 
por um divórcio, ele voltou a Perobal, tentou a vida 
como empreendedor e abriu uma lanchonete na cida-

de, mas sem deixar de lado a prestação de serviços a 
produtores rurais. Durante três anos, arrendou a pro-
priedade que tem com a família, mas isso não era o 
que Luiz Carlos mais queria. “Eu queria tocar o que é 
meu, mas não tinha condições de investir e não sabia 
por onde começar. Precisava de mais tecnologia e im-
plementos. Com o tempo, fui amadurecendo as ideias 
e vi que eu precisava era de um trator”, contou.

Foi exatamente esse o momento mais desafiador. 
Desacreditado por parte de uma entidade e de uma 
instituição financeira, ele pensou em desistir. “Tentei 
financiamento de mais de uma forma e não consegui. 
Tinha apenas a renda da lanchonete e a do sítio ar-
rendado, que era dividido com os meus irmãos, e não 
tinha como comprovar. Chegaram a me sugerir que 
eu voltasse a tentar em três anos. Fiquei cabisbaixo.”

Luiz Carlos,  trator e implementos agrícolas abriram a possibilidade de prestar mais tipos de serviços
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Por incentivo da namorada, Vera, associada do Si-
credi, resolveu tentar. A partir daí tudo começou a se 
resolver. “Desde o início, o Sicredi acreditou em mim e 
no meu sonho. Quando o trator foi entregue, eu nem 
acreditava. Para você ter uma ideia, eu não sabia nem 
dirigir um trator”, disse, com sorriso de orgulho e gra-
tidão. Para completar, Luiz Carlos “parou” até a cidade 
de cerca de 5.700 habitantes. “Teve até fila de carros 
para me ver com o trator. Parecia mesmo uma procis-
são. Já começei bem”, completou às gargalhadas.

O financiamento foi apenas o primeiro passo. Com 
o trator, viu que precisava de implementos agrícolas 
para complementar ainda mais a renda. “Então voltei 
ao Sicredi para pedir mais”, brincou, referindo-se ao 
crédito agrícola. “Foi tudo rápido e teve até porco no 
tacho para comemorar.”

A alegria de trabalhar no que é seu e de estar ao 
lado da mãe foi um incentivo para uma dedicação cada 
vez maior. Acordar cedo e passar o dia na paz das 
plantações é o que o motiva diariamente. “Com o trator 
e os implementos, não parei mais de trabalhar. Tenho 
equipamentos que poucas pessoas têm aqui na região, 
então presto muito mais tipos de serviços. Os apare-
lhos não ficam parados. Sei que, se não fosse pela par-
ceria que tenho com o Sicredi, eu não teria nada disso.”

Quando pensa no futuro, Luiz Carlos quer quitar 
as prestações e, depois, continuar investindo. Total-
mente apaixonado pelos seus cinco alqueires de terra 
e pela vida que leva, a ideia é aumentar a propriedade 
e se modernizar sempre mais. De acordo com ele, ter 
alguém para incentivar faz toda a diferença na reali-
zação dos sonhos. 

“Foi um investimento alto para quem não tinha 
nada. Fui corajoso e tive a sorte de contar com o Si-
credi, que abriu as portas e realizou o meu sonho. Na 
cooperativa, temos um atendimento simples e mais 
próximo. Não tem uma pessoa diferente da outra. É 
um relacionamento que não tem igual. Com fé em 
Deus, a minha vida mudou e realizei o meu sonho de 
criança. Gosto mesmo é da terra, de tudo o que eu 
faço, e estou muito satisfeito. Só minha mãe que às 
vezes não gosta muito por eu estar sempre traba-
lhando e não parar mais em casa”, encerra o bate-pa-
po, sorrindo, como é de costume daqueles que levam 
uma vida simples e repleta de positividade.   

Luiz Carlos, abraçado à mãe, Girlene Rodrigues dos 
Santos Mata, apaixonado pela vida que leva
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Canais digitais 
trazem  

facilidade e  
segurança

Sicredi oferece canais de atendimento  
on-line para facilitar a vida dos associados

14 – 

Soluções responsáveis

Anova era do sistema financeiro exige cada vez mais 
inovações tecnológicas para facilitar a vida dos 
usuários. Com os serviços digitais, os consumido-

res têm mais praticidade no dia a dia, isso sem falar na 
segurança de resolver tudo quando e onde quiserem. 
Especialmente neste momento em que as redes e as fer-
ramentas de comunicação se tornam mais essenciais do 
que nunca, esse tipo de experiência digital evita a aglo-
meração de pessoas e diminui a circulação de moeda em 
espécie. Isso contribuiu para que os consumidores com-
preendessem a relevância dos canais digitais.

Em época de distanciamento social, os números de 
acessos bateram recordes. Na Sicredi Vale do Piquiri 
Abcd PR/SP, 77,88% dos associados acessaram o apli-
cativo da instituição em março. Já em agosto, essa marca 
subiu para 86,99%; nas agências, foram 13,01%. Isso se 
deve, em grande parte, à facilidade desses serviços, já 
que os canais digitais da instituição financeira coopera-
tiva permitem a realização de diversas operações, das 
mais simples até as mais específicas. Os canais são intui-
tivos, fáceis de usar e totalmente seguros para os asso-
ciados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

O que vale ressaltar é que essa nova era do sistema 
financeiro não busca eliminar o contato físico. As ferra-
mentas tecnológicas servem para complementar a ex-
periência, gerando mais conveniência para quem utiliza. 
Assim, as agências servirão cada vez mais como um es-
paço de relacionamento e, portanto, a proximidade que 
só o contato humano permite nunca será substituída, 
ainda mais no Sicredi, que sempre prezou pelo convívio 
com seus associados. O conceito do “fisital”, junção do 
mundo físico com o digital, nunca fez tanto sentido.   



 - 15

Saiba mais sobre os canais digitais

WhatsApp Enterprise
Na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/

SP, a ferramenta começou a ser implantada 
em junho e proporciona ainda mais agilida-
de e eficiência no atendimento, integran-
do as iniciativas de transformação digital 
da instituição financeira. Para utilizá-lo é 
simples. Depois de enviar uma mensagem 
para o número (51) 3358-4770, o sistema 
de inteligência artificial identifica o asso-
ciado e o direciona ao atendimento de que 
necessita. 

Aplicativo
O aplicativo para smartphones e ta-

blets oferece diversas funcionalidades, 
desde consultas de saldo e extrato até 
gerenciamento de investimentos, contra-
tação e liquidação de crédito pré-aprovado 
e controle de agendamentos. Além disso, 
também é possível verificar a cotação de 
moedas e localizar agências.

Internet banking
Com o internet banking o as-

sociado consulta saldos, extratos, aplica-
ções, comprovantes, realiza transferências 
entre contas, DOCs e TEDs, paga boletos 
de cobrança, contas de consumo e fatura 
de cartão de crédito, cadastra débitos em 
conta, agenda transações, além de aplicar 
e resgatar investimentos.

Serviços por telefone
Além de contar com os serviços 

de suporte, o associado pode pagar contas 
de água, luz e telefone, realizar aplicações, 
consultar investimentos e realizar transfe-
rências entre contas. 
A Central de Relacionamento do Sicredi 
está preparada para tirar dúvidas sobre to-
dos os produtos e serviços. 
Capitais e regiões metropolitanas: 
3003 4770
Demais  regiões: 
0800 724 4770
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Cooperativas oferecem crédito 
para pequenos e médios  

empresários a taxas mais justas
Durante a pandemia provocada pelo coronavírus, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP 

vem disponibilizando linhas de crédito emergenciais

ara atender às necessidades particulares de seus 
mais de 158 mil associados em todos os momen-
tos, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP vem ofe-

recendo linhas de crédito emergenciais. Além de todo 
o aconselhamento e assessoria financeira, a coopera-
tiva pôde ajudar ainda mais no período de dificuldade. 
Nesse sentido, o crédito será fundamental para a reto-
mada econômica.

“Para crescimento e evolução econômica, gerar 
emprego e renda, o crédito é fator fundamental. A 
cooperativa tem papel importante nisso pelo seu ci-
clo virtuoso, já que se preocupa com o local onde está 
inserida. Entre os associados, temos poupadores e to-
madores de crédito, então a cooperativa faz essa ad-
ministração e o dinheiro fica no próprio local”, conta 
o gerente de desenvolvimento de negócios da Sicredi 
Vale do Piquiri no Paraná, Vagner Furio.

Entre os produtos oferecidos, a cooperativa dis-
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Soluções responsáveis

P ponibiliza linha de crédito para Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos (PESE), Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), Programa Emergencial de Auxílio 
ao Crédito (PEAC FGI) e tem  acesso a todas as linhas 
emergenciais criadas pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) ou progra-
mas oficiais do governo. 

Para Vagner, mais do que apenas oferecer crédito, 
é importante que isso seja feito de forma consciente. 
“Às vezes, o associado só precisa de uma assessoria 
financeira, e esse é o cuidado que devemos ter. Na 
cooperativa temos essa particularidade porque conhe-
cemos de perto a realidade dos associados. Isso faz 
com que possamos disponibilizar crédito consciente e 
ajudar no desenvolvimento econômico. Mais uma pro-
va de como como a cooperativa exerce um importante 
papel na inclusão financeira”, finaliza o gerente.   

O associado poupador
 João investe seus recursos 
na Cooperativa.

O ciclo também reflete no Sicredi, 
pois o aumento da qualidade de 

vida das pessoas e da comunidade 
resulta em aumento de recursos 

investidos na Cooperativa.

A permanência dos 
recursos na região, impacta 

positivamente a comunidade, 
com maior oferta de 

empregos, produtos locais e 
geração de renda.

A associada Maria 
busca recursos na 
Cooperativa para investir 
em sua empresa.

A Cooperativa destina 
os recursos para crédito 
na mesma região.

João e Maria incrementam 
sua renda por operar com 
taxas justas e distribuição de 
resultados da Cooperativa.



WhatsApp
Agora você tem

ainda mais praticidade
no seu atendimento.

Conte com o nosso novo
canal de atendimento:

o WhatsApp.

Envie uma mensagem para 

(51) 3358.4770 

Para começar a usar,
é muito simples:

ou 
use o QR Code 

para adicionar
esse contato.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.



A importância da liderança 
jovem no cooperativismo

Integrante do Comitê Jovem é destaque em competição internacional com projeto 
voltado ao tema da segurança alimentar e agricultura familiar

18 – 

Cooperativismo

OBrasil conquistou um feito importante no que 
diz respeito ao cooperativismo. Recentemente e 
pela primeira vez na história, um jovem associado 

venceu o World Council Young Credit Union Profes-
sionals (WYCUP), com o projeto “Agricultura familiar 
e alimentos sustentáveis”. Ele é Vinícius Mattia, estu-
dante de doutorado e agrônomo em Palotina (PR). Aos 
26 anos, mais do que o reconhecimento mundial, o jo-
vem quer incentivar os demais a seguir nesse caminho. 

Uma cooperativa, como sociedade de pessoas, 
depende primordialmente da participação efetiva dos 
mais novos para manutenção e avanço do empreendi-
mento. Neste sentido, o Comitê Jovem do Sicredi, do 
qual Vinícius faz parte, atua fortemente no desenvolvi-
mento de novas lideranças. “A importância de incenti-
var a liderança nos jovens como o Sicredi vem fazendo 
vai garantir que os futuros gestores continuem o bom 
trabalho que já vem sendo realizado”, afirma.

Para que haja perenidade no empreendimento, a 
sucessão gerencial não deve ser apenas a saída de 
uma geração para a próxima assumir, mas sim uma 
passagem gradual, com ensinamentos e a devida pre-
paração para que quando isso ocorrer seja de maneira 
muito mais eficiente e eficaz. “Ter jovens engajados 
no movimento cooperativista é apostar em um futuro 
melhor para a nossa sociedade com base no paradig-
ma da colaboração. O Sicredi tem feito isso de maneira 
muito assertiva ao despertar em nós essa característi-
ca de sermos líderes”, completa.

Com o incentivo do Comitê Jovem, o cooperati-
vismo impacta nas ações dos envolvidos, devido ao 
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estímulo para realizar várias formações e iniciativas 
de maneira colaborativa. “O Sicredi busca muito isso 
em nós, que possamos assumir posturas de líderes 
e nos preparar para atuar como gestores do nosso 
empreendimento coletivo. Eu já havia realizado várias 
ações junto ao Comitê Jovem que colocaram em pro-
va a minha proatividade, e a realização do projeto foi 
mais um reflexo disso. Além disso, o fato de ter mui-
tas pessoas colaborando para que ele se realizasse 
expõe o que o cooperativismo tem de foco central, 
que é a união para a realização de um objetivo. Por 
isso, estimular o protagonismo garante a perenidade 
e a sustentabilidade do empreendimento cooperati-
vo, já que inicia os jovens no caminho da participação 
como liderança na cooperativa e resulta em uma su-
cessão gerencial que, com certeza, será mais qualifi-
cada do que quando isso não ocorre”, frisa Vinícius.

Para a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, é gra-
tificante investir nos comitês e na participação dos 
jovens nos movimentos, em uma cultura voltada 
à inovação e à criatividade. “Acima de tudo, nós os 
apoiamos e os mobilizamos. Então, ver o Vinícius ven-
cendo o WYCUP significa que estamos no caminho 
certo, despertando nestes jovens a importância do 
voluntariado, e reforçando que eles podem mudar o 
mundo a partir de ações na comunidade. Essas inicia-
tivas impactam diretamente muitas pessoas e ainda 
motivam muitas outras a também contribuírem para 

a construção de um mundo cada vez melhor”, avalia 
o diretor executivo da cooperativa, Moacir Niehues.

WYCUP 2020
O brasileiro foi o primeiro jovem associado de uma 

cooperativa a conquistar esse reconhecimento no World 
Council Young Credit Union Professionals (WYCUP), 
promovido pelo Conselho Mundial das Cooperativas 
de Crédito (WOCCU), já que nas edições anteriores os 
vencedores eram colaboradores de cooperativas. Com a 
premiação, o jovem ganhou uma bolsa de estudos e será 
um dos embaixadores que irão representar o programa 
pelos próximos meses, ao lado de Lukasz Nowak, da Po-
lônia, e de Vita Hernandez, dos Estados Unidos. Ao final, 
os três irão compartilhar as experiências em uma confe-
rência internacional em Glasgow, na Escócia, em 2021.

Vinícius chamou atenção após participar do “De-
safio 90 dias” em 2019. Na ocasião, ele foi encarrega-
do de realizar uma ação de forma voluntária que im-
pactasse a comunidade local. Por meio desse desafio, 
com o espírito de protagonismo des-
pertado pelo Comitê Jovem e a von-
tade de ajudar as pessoas, ele idea-
lizou seu projeto com o objetivo de 
desenvolver ações voltadas ao tema 
da segurança alimentar e agricultura 
familiar para diferentes públicos de 
Palotina (PR).   

“Estimular o protagonismo garante a perenidade e a sustentabilidade do empreendimento cooperativo”, diz Vinícius

Aponte a câmera do 
seu celular e assista 
ao vídeo do projeto de 
Vinícius Mattia



Eu faço a minha  
região mais forte
Movimento de apoio à economia local une  

a comunidade e auxilia pequenas empresas 

m dos propósitos do Sicredi é o desenvolvimento 
das regiões em que atua. Neste momento tão de-
safiador, isso não poderia ser diferente. Pensando 

nisso, a instituição financeira criou o movimento “Eu 
Coopero com a Economia Local”, que estimula o de-
senvolvimento econômico por meio do apoio aos em-
preendedores da cidade. 

A estratégia impacta de maneira positiva e dire-
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Desenvolvimento local

U ta diversos públicos, desde pequenos comerciantes e 
produtores rurais, para que se sintam apoiados pela 
campanha; associados, para que contribuam com a di-
vulgação das mensagens e aproveitem oportunidades 
de negócio que possam surgir com ela; e consumido-
res, para que se conscientizem sobre seu papel na mo-
vimentação da economia de suas regiões por meio de 
seu comportamento de consumo.
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Diretamente de Terra Roxa, cidade paranaense de 
pouco mais de 17 mil habitantes, um casal de associa-
dos da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP destacou 
a importância dessa campanha para o comércio local. 
Os empreendedores do Traitors Burger Hamburgueria 
se sentem cada vez mais valorizados, tanto pela coo-
perativa quando pelo público da região. 

“Nós fomos convidados para prestar serviços ao 
Sicredi. Isso nos deixou mais conhecidos na cidade e 
nos fez sentir realmente mais felizes e lisonjeados por 
poder participar de uma iniciativa que está incentivan-
do a compra no comércio local. Isso faz o dinheiro girar 
em nosso município e aumenta o nosso desenvolvi-
mento e o senso de coletividade”, conta Mariana Lo-
renzetti, referindo-se à produção de lanches para dois 
eventos on-line organizados pela cooperativa.

A relação com o Sicredi ainda é recente. Asso-
ciados da cooperativa há poucos meses, Mariana e o 

marido, Jadison Martinho Mussi, destacam que, além 
dessa iniciativa de apoiar os comerciantes locais, na 
cooperativa todos são tratados de maneira igualitária. 
“Já trabalhamos com outra instituição financeira, que 
são de fora e não trazem nada para a região, muitas 
vezes não valorizam as pessoas. Vários colaboradores 
da agência do Sicredi daqui de Terra Roxa são clien-
tes da hamburgueria, por isso fomos para lá e estamos 
muito satisfeitos. Estamos até estudando uma forma 
de crescer o nosso empreendimento e abrir uma filial 
em outra cidade”, reforça. 

Para servir como ferramenta de apoio aos em-
preendedores locais, o Sicredi desenvolveu também um 
hotsite que disponibiliza conteúdos em vídeo e e-books 
com dicas de como trabalhar os negócios nos meios di-
gitais, uma plataforma de personificação de peças digi-
tais de divulgação, além de acesso a outras ferramentas 
que podem auxiliar na gestão do empreendimento. 

“O hotsite da campanha é interessante, com boas 
dicas para colocarmos em prática. Com tudo isso, o 
olhar das cidades para as empresas locais será cada 
vez mais valioso”, completa Mariana.

Sicredi Conecta
É o aplicativo de marketplace para celular que fo-

menta os negócios locais. Por meio dele, os associados 
podem fazer anúncios e comprar produtos e serviços, 
sem cobrança de taxas por isso. A solução tecnológica 
impulsiona empreendedorismo em diversos setores da 
economia e regiões do país.
 
www.economialocalsicredi.com.br
www.sicredi.com.br/conecta/

 traitorsburgeroficial
 traitorsburgeroficial
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Desenvolvimento local

Como nosso movimento pode impulsionar  
o impacto positivo na economia local?

A COVID-19 trouxe diversas mudanças e desafios, transformando as relações das pessoas com as 
empresas e gerando uma visão de mundo mais consciente. Então confira abaixo por que nossa 

missão de cooperar com a economia local se torna ainda maior nesse momento:

O que é o novo normal? São desde novos 
hábitos de saúde e de consumo que nascem 
desse momento, como um mundo mais 
conectado, até reposicionamento das 
empresas  e valorização dos canais digitais.

Pequenos negócios serão um dos 
maiores afetados pela crise:
• No Brasil, pequenas empresas somam 
mais de 12 milhões de negócios e 52,2% 
dos empregos existentes.

Por que é importante apoiar os negócios locais?
• Manutenção de empregos locais = maior 
desenvolvimento da região e maior segurança na 
cidade;
• Contribuir para a inclusão financeira = ajudar a 
manter vizinhos, amigos e parentes empregados.

Nosso modelo de negócio cooperativista promove um 
ciclo virtuoso e sustentável, gerando impacto positivo 
nas regiões de atuação:
• Incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%;
• Cria 6,2% mais vagas de trabalho formal;
• Aumenta o número de estabelecimentos comerciais 
em 15,7%;
• Estimula, assim, o empreendedorismo local.
*Dados da pesquisa Fipe.

E como podemos cooperar ainda 
mais com a economia local?
• Consumindo de estabelecimentos 
locais, seja presencialmente ou  por 
tele-entrega;
• Indicando comércios locais aos 
associados, amigos, colegas  e 
familiares;
• Compartilhando indicações e 
fazendo check-in nas redes sociais.



Quer vender 
ou comprar?

Sicredi
Conecta

Participe 
desse 
movimento. 

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCAL

Saiba mais em:
sicredi.com.br/conecta 

Um aplicativo de compra e venda 
de produtos e serviços, exclusivo 
para associados do Sicredi.
Com o Sicredi Conecta, você ajuda 
a fortalecer os negócios locais e 
desenvolve a sua região.



Uma corrente de amor que 
transforma a realidade da 

comunidade local
No Dia C, voluntários provaram que atitudes simples podem mudar 

o mundo, mesmo em meio a uma pandemia

m dos preceitos do cooperativismo é que a união 
faz a força. Não importa se a ação é em prol de uma 
rua, da cidade ou do país, tudo o que é feito por 

amor ao próximo sempre vale a pena. Em 2020, reali-
zar o Dia C – Dia de Cooperar – foi um grande desafio 
para as cooperativas em todo o Brasil. Acostumadas a 
iniciativas como essa, nada se compara ao fato de algo 
ser executado durante uma crise sanitária que exige 
isolamento social, mas todos se reinventaram e fizeram 
história. Isso é fruto da intercooperação entre as coope-
rativas, prefeituras, hospitais, associações, instituições 
não governamentais e empresas dos mais diversos 
segmentos dos municípios participantes. 

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP foi uma de-
las. Na área de atuação da cooperativa – regiões Oeste, 
Centro-Oeste e Noroeste do Paraná, São Paulo capital 
e ABCD Paulista –, as arrecadações bateram recorde. 
Além disso, voluntários auxiliaram na readequação da 
ala de pediatria do Hospital Santa Casa de Goioerê (PR) 
e na venda de máscaras para aquisição de uma máqui-
na de hemodiálise para Assis Chateaubriand (PR). Em 
São Bernardo do Campo (SP) e São Caetano do Sul 
(SP), foram coletadas 31 bolsas de sangue – cada bolsa 
de sangue pode ajudar até quatro vidas. Foram mais de 
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Desenvolvimento local

U 2 mil voluntários e cerca de 15 mil pessoas impactadas. 
Vale destacar que esse resultado corresponde à área de 
atuação da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP.

Em Palotina (PR), onde fica localizada a sede da 
cooperativa e cidade com grande envolvimento da 
população no voluntariado, as ações contaram com a 
participação de 500 voluntários e impactaram mais de 
2.200 pessoas. Além disso, foram trabalhados assun-
tos de conscientização com a comunidade local para 
prevenção do coronavírus, dengue e escassez de água. 

A Pastoral do Auxílio Fraterno foi uma das entida-
des locais que receberam as doações. Para a coordena-
dora da pastoral, Serlei Zago, a atuação das empresas, 
lideranças, dos cooperados e dos voluntários mostrou 
que, com a força do todo, é possível chegar a um nú-
mero cada vez maior de necessitados. “A partir do mo-
mento em que a sociedade se organiza, podemos ser 
mais assertivos e chegar a mais pessoas necessitadas. 
Além disso, durante o Dia C, tivemos a oportunidade 
de fazer amigos e parceiros, pessoas que depois nos 
procuraram para fazer parte do trabalho. Estamos to-
dos agradecidos por essa iniciativa. O mundo precisa 
de pessoas melhores e mais interessadas em agregar 
na vida do próximo.”

Palotina (PR) São Paulo (SP)
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São Paulo (SP)São Bernardo do Campo (SP) São Paulo (SP)

Essas atitudes mostram que 
é possível se preocupar com o 
próximo e trazer conforto para a 
vida das pessoas mesmo em mo-
mentos difíceis. A cooperação pode, 
sim, fazer uma sociedade melhor. Mes-
mo com distanciamento social, a essência 
do Dia C seguiu o seu objetivo: gente cuidando 
de gente.   

No total foram coletados

46  
toneladas de alimentos

650 
frascos de álcool em gel

4.100 
unidades de máscaras

6.500 
itens de higiene e limpeza

6.500 
peças de roupas e calçados

42 
cobertores

1.000 
fraldas geriátricas



Cooperar é 
muito mais 

negócio.

cliques
e você 
poupou!3 

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

Saiba mais em www.poupareganharsemparar.com.br

Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU 
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.  

Anúncio Campanha Poupança _ Revista Unick _ 21cm x 27,5cm.indd   1Anúncio Campanha Poupança _ Revista Unick _ 21cm x 27,5cm.indd   1 03/09/20   12:2003/09/20   12:20
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Destaques

Reunião e live com José Luiz Tejon 
marcam prestação de contas 2020

Crescimento no primeiro semestre do ano foi apresentado  
para delegados de núcleos e associados 

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP realizou de 
forma virtual a reunião de prestação de contas 

sobre o exercício do primeiro semestre de 2020. Um 
dos encontros, realizado em agosto, foi reservado para 
os delegados de núcleos e integrantes dos comitês 
Jovem e Mulher. Já no segundo, os números e as ações 
da cooperativa foram apresentados aos associados, 
que contaram ainda com a live “Supercooperação e 
Prosperidade”, com as participações do presidente, 
Jaime Basso, e do jornalista José Luiz Tejon. Para a 
instituição financeira, esse é um dos momentos mais 
importantes do ano, pois é quando são apresentados 
os resultados alcançados e as ações concretizadas  

no período. 
Durante todo o período de isolamento social,  

o cuidado com as pessoas foi redobrado por meio de 
ações que seguiram todos os protocolos para que os 
associados pudessem ser atendidos da melhor manei-
ra possível. Por isso, todas as re-
uniões, treinamentos e eventos 
foram on-line, entre eles a As-
sembleia Geral, que consolidou 
o processo assemblear e elegeu 
os Conselhos de Administração 
e Fiscal, eleições essas homolo-
gadas pelo Banco Central.   

A

Aponte a câmera do 
seu celular e assista a 
live “Supercooperação 
e Prosperidade”
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Com participação de Bernardinho, 
Convenção de Inverno On-line  

reúne colaboradores da Sicredi  
Vale do Piquiri Abcd PR/SP

“Construir juntos uma sociedade mais próspera” foi o tema central do evento

odos os anos, as convenções de inverno 
e de verão reúnem os colaboradores para 

momentos de descontração e aprendizado. Em 
2020, para que esse evento pudesse ser realiza-
do, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP se rein-
ventou e superou as expectativas dos envolvidos. 

No início de agosto, os profissionais da coo-
perativa foram divididos em equipes para um 
encontro totalmente on-line, quando tiveram a 
oportunidade de conversar sobre o tema da con-
venção e se preparar para a live, apresentada pelo 
presidente, Jaime Basso, pelo diretor executivo, 
Moacir Niehues, e pela gerente de gestão de pes-
soas, Elisângela Mancini. 

Ao final do encontro, os colaboradores conta-
ram com uma palestra especial apresentada por 
Bernardinho, maior campeão da história do volei-
bol e exemplo de construção de times prósperos 
e vencedores. 

“Nos adaptamos rápido e migramos os nos-
sos eventos para a plataforma on-line. Transfor-
mamos essa fase em inovação e seguirmos em 
frente. Nossa primeira convenção virtual foi um 
sucesso, tivemos adesão e engajamento total do 
nosso time. Nos orgulhamos muito dessa proximi-
dade com os nossos colaboradores e associados”, 
celebrou a gerente da área de gestão de pessoas, 
Elisângela Mancini.   

Construir juntos uma sociedade mais
Unidos por um grande propósito:Unidos por um grande propósito:
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Novas agências 
levam modelo de 

negócios para mais 
pessoas 

Espaços no Ipiranga e na Vila Carrão, em 
São Paulo (SP), além de São Caetano do 
Sul (SP), oferecem todos os produtos e 

serviços da instituição financeira

 cidade de São Paulo (SP) ganhou duas novas 
agências da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP 

no início de julho. Os espaços, localizados nos bairros 
do Ipiranga e da Vila Carrão, foram pensados para ofe-
recer todos os produtos e serviços da instituição finan-
ceira, sem deixar de lado o atendimento humanizado, 
que presta toda a assessoria para as necessidades dos 
associados.

Já no fim de junho, a cooperativa reinaugurou a 
agência de São Caetano do Sul (SP) em novo espaço. 
Ideal tanto para as transações financeiras quanto para 
os associados fazerem negócios, o ambiente é mais 
amplo e proporciona mais conforto, o que sempre foi 
uma das marcas da cooperativa. Manter a padroniza-
ção das instalações é fundamental para que a institui-
ção financeira proporcione uma experiência única em 
todos os lugares do Brasil. Para tanto, tomou todos 
os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde, 
desde as construções até as entregas.

Com as novas agências, a Sicredi Vale do Piqui-
ri Abcd PR/SP chega a 88 espaços de atendimento 
dentro de sua área de atuação, sempre atenta às ne-
cessidades dos seus associados e proporcionando os 
benefícios de uma cooperativa de crédito nas cidades 
onde está presente.   

A
Agência Ipiranga
Rua Silva Bueno, 2104, São Paulo (SP)
Mais informações pelo telefone: (11) 3250-1500

Agência Vila Carrão
Avenida Conselheiro Carrão, 3107, São Paulo (SP)
Mais informações pelo telefone: (11) 2810-3950

Agência São Caetano 
Avenida Goiás, 1270-74, São Caetano (SP)
Mais informações pelo telefone: (11) 4223-4300

Aponte a câmera do 
seu celular e confira 
nosso espaço no 
Ipiranga

Aponte a câmera do 
seu celular e confira 
nosso espaço na  
Vila Carrão
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Destaques

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP  
é eleita uma das Melhores Empresas 

para a Mulher Trabalhar
Certificação do GPTW Mulher reconhece organizações  

que valorizam pessoas e que possuem um excelente local de trabalho

Mais uma vez, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/
SP foi reconhecida como uma das Melhores 

Empresas para Trabalhar pelo renomado instituto 
internacional Great Place to Work. O reconhecimen-
to veio pelo GPTW Mulher, iniciativa com o intuito 
de promover discussões sobre o posicionamento da 
mulher na sociedade e incentivar o protagonismo fe-
minino. A cooperativa esteve entre os destaques na 
premiação, realizada de forma on-line no fim de junho. 
A quarta edição da pesquisa anual contou com 640 
empresas inscritas de todo o Brasil.

Na cooperativa, as mulheres são a maioria no qua-
dro de colaboradores e totalizam 60,39% dos mais de 
1.150 profissionais. Para dividir a conquista oficialmen-
te com os colaboradores, foi realizado um evento virtual 
para que todos pudessem fazer parte desse momento. 

Em 2019, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP foi 
reconhecida na categoria nacional como uma das dez 

melhores cooperativas de crédito para trabalhar, além 
de fazer parte da lista com os destaques entre as com-
panhias do Estado do Paraná. Para que uma empresa 
receba a certificação, uma pesquisa é aplicada com os 
colaboradores, que, por sua vez, avaliam o ambiente, o 
índice de confiança, o trabalho em equipe e o orgulho 
no desempenho das atividades. O ranking desenvol-
vido pelo GPTW, autoridade global em pesquisa de 
clima organizacional fundado há mais de 25 anos nos 
Estados Unidos, traz em sua marca o prestígio e o re-
conhecimento internacional por desenvolver as pes-
quisas das Melhores Empresas 
para Trabalhar em 60 países 
(América do Norte, América 
Latina, Europa, África, Oceania 
e Ásia), impactando mais de 12 
milhões de funcionários todos 
os anos.   

!

Aponte a câmera do 
seu celular e confira 
como foi a premiação
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Invista no capital social da sua

cooperativa e concorra a prêmios.

Promoção válida durante o período de 01/08/2020 a 17/03/2021, para os associados da cooperativa Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP. Consulte regulamento 
completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes e no site sicredi.com.br/promocoes. Este produto/serviço 
pode não estar disponível para associados conta Woop Sicredi. Contate o atendimento no seu app para maiores informações. Imagens meramente ilustrativas.  
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Investir em capital social é fomentar a economia local e fazer o ciclo 
virtuoso do cooperativismo acontecer.

A cada R$ 100,00 
depositados  
em sua Conta 
Capital

E, no final da campanha,  
você concorre a três carros 
ZERO KM: uma AMAROK  
e duas FIAT TORO

Você ganha um cupom 
para concorrer a uma 
moto BMW G310 
ZERO KM por mês

Para mais informações, acesse: www.sicredi.com.br/promocao/investircooperareganhar

Imagens meramente ilustrativas
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Quer garantir
acesso 
   ao Pix
no Sicredi?
Faça o pré-cadastro agora mesmo.  
Com ele, você já demonstra o interesse 
em utilizar o Pix com a sua conta 
Sicredi. Em 05/10/20, te avisaremos se 
está tudo certo para usar o Pix quando 
ele for lançado, em 16/11/20.

Como fazer o pré-cadastro?

• Acesse o aplicativo Sicredi

• Clique em Pré-cadastro Pix

• Confirme o seu CPF ou CNPJ

Pronto

Quer saber mais sobre o Pix?
Acesse sicredi.com.br/pix

Ainda não tem o app?
Baixe agora na loja de 
aplicativos do seu celular.
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