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Em um ano marcado por transformações, aprendizados e inovações, a essência de fazer juntos foi 

fundamental para atingirmos nossos objetivos. Guiados por nossa missão, valores e os 

desdobramentos do Planejamento Estratégico 2021-2024, traduzimos nossa razão de existir 

através do Propósito:   Promover o Desenvolvimento Sustentável da Sociedade.

Promover o
desenvolvimento

sustentável da
sociedade

PESSOAS

PROTAGONISMO
NA SOCIEDADE

DIFERENCIAÇÃO
PARA O ASSOCIADO

INOVABILIDADE

GESTÃO
EMPREENDEDORA

PILARES DE GESTÃO

Pensando em como seguiremos 

fazendo a diferença, adequamos os 

nor teadores  para  mobi l izar, 

engajar e impulsionar nossas 

equipes em torno de uma mesma 

inspiração, conectada ao Propósito. 

Os  nor teadores  der ivam do 

Planejamento Estratégico do 

Sicredi e são representados por 5 

p i l a r e s :  p r o t a g o n i s m o  n a 

sociedade, gestão empreendedora, 

diferenciação para o associado, 

pessoas e inovabilidade. 

MAPA ESTRATÉGICO

Inspirados pelo propósito e pelos pilares de gestão, elencamos nossas prioridades estratégicas para o 

ciclo 2021-2024. Todas as iniciativas são focadas no associado, na governança e na perenidade do 

negócio, passando pela transformação digital, sem perder e essência humana e cooperativista do 

Sicredi. 

Protagonismo 

na Sociedade

Diferenciação 

para o Associado
Pessoas
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Gestão

Empreendedora

Manter a Cooperativa 
alinhada ao propósito

Avançar com o PegCoop

Melhorar os indicadores 
de desempenho

Assegurar a 
sustentabilidade 
socioeconômica da 
Cooperativa

Ampliar a produtividade
e eficiência comercial
e operacional

Ampliar a participação 
dos Comitês e 
Coordenadores de 
Núcleo

Promover experiência 
positiva aos Associados

Avançar ativamente na 
oferta de soluções 
financeiras

Buscar a principalidade
dos negócios dos 
Associados 

Aumentar o ingresso 
de Associados

Manter olhar constante 
para o mercado e 
adaptar as soluções 
financeiras

Gerar resultado 
sustentável e retorno 
para os Associados

Conhecer e estar 
próximo dos Associados

Ampliar os programas
educacionais e sociais

Avançar no resultado
da NPS

Fortalecer o vínculo com
os Associados e atender
com prontidão

Respeitar a 
individualidade dos
Associados

Desenvolver e engajar
os colaboradores

Ser uma Cooperativa
inclusiva

Cultivar bom clima
organizacional

Estimular o 
autodesenvolvimento 
e a certificação

Apoiar no 
desenvolvimento
de novas competências   

Inovabilidade

Cultivar mentalidade
criativa e inovadora

Prover informações 
que melhorem a 
produtividade 

Aplicar conceitos de 
cashless e paperless

Melhorar 
constantemente os 
processos 

Adaptar novos formatos
de agências e avançar
na ocupação geográfica



MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 

DO DIRETOR EXECUTIVO

                               Luiz Roberto Baggio                                                               Rafael Preis

                Presidente do Conselho de Administração                                     Diretor Executivo
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   Apresentamos neste relatório as principais 

ações de envolvimento com a sociedade, os 

principais indicadores de desempenho e 

crescimento da nossa Cooperativa Sicredi 

Integração PR/SC e alguns dados nacionais do 

Sistema Sicredi. 

   Nossa forma humana e responsa ́vel de 

trabalho reflete diretamente em nosso 

crescimento. Em um ano marcado por 

adaptações e transformaçõe, continuamos 

avançando sem mudar a nossa forma de ser. 

Nosso modelo de negócio, com excelência em 

gestão e pautado na proximidade e na 

transparência, saiu fortalecido, e isso refletiu 

nos nuḿ eros. 

       As 108 Cooperativas Singulares, 5 Centrais 

e demais empresas que compõem o Sicredi, 

com governança moderna e eficiente, com 

presença nacional e atuação regional, 

continuam se diferenciando das demais 

instituições financeiras, tanto na gestão como 

na proximidade e envolvimento com os 

associados e sociedade. Mantivemos ótimos 

ratings - conforme avaliação das agências 

classificadoras de risco Moody's, Fitch e 

Standard & Poors. O Sicredi se destacou entre 

as instituições financeiras com melhor 

desempenho nas linhas emergenciais do 

BNDES em 2020.
 
    A Sicredi Integração PR/SC fortaleceu a 

relação próxima e de confiança com as cidades 

onde atua, com destaques para o movimento 

“Eu Coopero com a Economia Local” e para o 

programa A União Faz a Vida. 

   A Cooperativa encerrou 2020 com 

crescimento de 34,6% no volume de ativos e 

17,1% no Patrimônio Líquido. 

    Tivemos incremento líquido de mais de R$ 

226 milhões em novos recursos depositados 

p e l o s  a s s o c i a d o s  n a  C o o p e r a t i v a  – 

demonstrando a solidez e credibilidade do 

Sicredi. Não nos descuidamos dos indicadores 

de compliance, risco e supervisão - pelo 3º ano 

consecutivo fomos reconhecidos com uma das 

3 Cooperativas da Central Sicredi PR/SP/RJ 

com os melhores indicadores nestes quesitos. 

O resultado positivo de R$ 11,8 milhões 

confere uma rentabilidade média sobre o 

capital social de 7,93%. 

      Cuidamos das pessoas em todas as esferas 

e acreditamos que construir uma sociedade 

mais proś pera esta ́nas maõ s de cada um de 

noś. Migramos as formações dos Conselheiros, 

Colaboradores, Coordenadores de Núcleo e 

Comitê Mulher para o ambiente virtual. A 

reunião de prestação de contas também 

ocorreu de forma on-line, para garantir a saúde 

de todos. Seguimos todos os protocolos de 

segurança emanados pelas ent idades 

sanitárias e esferas dos governos.

      O bom crescimento, resultado e indicadores 

dos últimos anos, assim como as premissas do 

Planejamento Plurianual do Sicredi e do 

Programa de Excelência em Gestão, nos 

inspiraram na construção do novo ciclo do 

planejamento estratégico para 2021-2024. 

Para este ciclo, definimos o propósito da Sicredi 

Integração – “promover o desenvolvimento 

sustentável da sociedade”, revisamos os pilares 

de gestão, construímos o mapa estratégico e 

redefinimos os objetivos de médio prazo.
     
     2021 continuará a nos desafiar. Porém com 

bases cada vez mais sólidas do Sicredi e com a 

confiança e engajamento dos Associados, 

Colaboradores, Diretoria Executiva e Conselhos 

de Administração e Fiscal, continuaremos 

avançando e promovendo o desenvolvimento 

sustentável da sociedade! 
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NOSSA COOPERATIVA

Nossa Cooperativa teve início em 1988, quando 30 associados participaram da assembleia para 

constituição da Cooperativa de Crédito Rural da Lapa - CREDILAPA. 

Hoje, chamada de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração - Sicredi Integração 

PR/SC, fazemos parte de um sistema nacional, com empresas especializadas e instrumentos 

financeiros que aumentam a segurança de nossos associados e fortalecem nossa atuação local. 

Atualmente, A Sicredi Integração PR/SC é composta por 34,7 mil associados e estamos presentes em 

16 municípios nos estados do Paraná e Santa Catarina. 
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Conselho de Administração
Órgão responsável por fixar a orientação geral, 

estratégica e os objetivos da Cooperativa, além 

de supervisionar sua gestão, para que suas 

ações atendam aos interesses dos associados. 
(da esquerda p/ direita, de cima p/ baixo):

Luiz Roberto Baggio (Presidente do Conselho de 

Administração), Eraldo Correia do Nascimento, Luiz 

Carlos Garbuio da Cruz, Adão Vilmar de Oliveira, Rosilaine 

Fátima de Melo Silva e José Rubens Rodrigues dos Santos. 

Conselho Fiscal
Órgão que monitora e fiscaliza o cumprimento 

dos deveres legais  e  estatutár ios  da 

administração.
(da esquerda p/ direita, de cima p/ baixo):

José Ronkonski, Hélio Kujava Skiba, Luciane Maria 

Kuduvavicz Dranka, Everton Hiroyuki Ishii e Orlei Lorenço 

(in memoriam    1948 -    2020) 

Diretoria Executiva
A Diretoria é nomeada pelo Conselho de 

Administração e é responsável pela gestão 

executiva do negócio.
Rafael Preis (Diretor Executivo) e Andréa Carneiro de 

Siqueira (Diretora de Operações)
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ASSEMBLEIAS

Na Assembleia de Núcleo é realizada a prestação de contas, a eleição dos representantes dos 

associados, a destinação do resultado e são apresentados temas estratégicos da Cooperativa, onde 

os associados exercem seu protagonismo através do voto. Este voto é representado pelos 

Coordenadores de Núcleo na Assembleia Geral Ordinária de Delegados, constituindo um processo 

democrático, que segue modernas práticas de governança e define os rumos da Cooperativa. Em 

2020, as Assembleias de Núcleo aconteceram em modelo híbrido: presencial - antes da confirmação 

do primeiro caso de Covid-19 no Brasil e semi-presencial.
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REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em função da pandemia, a Cooperativa adaptou o formato das prestações de contas. Para garantir a 

segurança dos associados e colaboradores, a reunião de Prestação de Contas foi apresentada por 

meio de uma live, transmitida pelo canal de Youtube da Cooperativa. 

O Presidente da Sicredi Integração PR/SC, Luiz Roberto Baggio, e o Diretor Executivo, Rafael Preis, 

abordaram temas como performance da Cooperativa, objetivos para o prox́ imo ciclo e futuro do 

sistema financeiro, com destaque para o PIX e Open Banking. 

Com grande nuḿ ero de visualizaçoẽ s e formato inovador, a Cooperativa cumpriu sua missaõ  de 

prestar contas, informar e levar conteud́ o relevante ao associado. 

Presidente Luiz Roberto Baggio e Diretor Executivo Rafael Preis se revezaram para apresentar a live de prestaça ̃o de contas da 
Sicredi Integraça ̃o PR/SC. 

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS
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Melhores e Maiores
Revista Exame

• 2.º lugar no ranking de crédito rural.

• 5.º lugar em crédito para médias empresas.

• 6.º lugar em depósitos em poupança.

• 8.º lugar em emissores de cartões de crédito.

• 9.º lugar em crédito para pessoa jurídica.

• 10.º lugar em crédito pessoal e em crédito 

imobiliário.

Valor 1000
Jornal Valor Econômico 

• 2.º lugar entre os maiores bancos.

• 7.º lugar em operações de crédito, depósitos totais e 

lucro líquido.

• 9.º lugar em crescimento de depósitos totais.

Época Negócios 360
Revista Época Negócios

• 1.º lugar em governança corporativa.

• 3.º lugar em desempenho financeiro.

• 9º lugar em sustentabilidade.

• 95.º lugar na posição geral entre 334 participantes.

Top Asset
Revista Investidor Institucional

• Recursos provenientes de previdência aberta: o 

Sicredi registrou o terceiro maior crescimento nos 

últimos doze meses e o quinto melhor desempenho 

nos últimos seis meses.

• Classificação geral: 18.º lugar entre as mais de 140 

gestoras de recursos avaliadas no Brasil.

Ranking BNDES
• 1.º lugar em operações indiretas nas linhas Pronamp 

Investimento, Inovagro, Moderagro e Pronaf 

Investimento.

• 1.º lugar no total de programas agrícolas do 

Governo Federal.

• 1.º lugar no total de operações indiretas pessoa 

física

+4,91
milhões 
de associados

R$ 155
bilhões em 
ativos

R$ 20,4
bilhões em 
patrimônio líquido

108
cooperativas

23
estados e 
Distrito Federal

1990
agências

+30,1
colaboradores 

mil 

O SISTEMA

SICREDI

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

DO SICREDI EM 2020
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

DA COOPERATIVA

Indicadores de Supervisão
Em premiação realizada pela Central Sicredi PR/SP/RJ, a Sicredi 

Integração PR/SC, pelo 3° ano consecutivo, figurou entre as três 

Cooperativas com os melhores indicadores no Mapa de Supervisão. 

Indicadores de Planejamento
A Sicredi Integração PR/SC foi reconhecida por atingir 14 dos 17 

indicadores planejados para 2020, resultado da sincronia entre a 

estratégia bem definida pelo Conselho de Administração e execução 

assertiva das equipes.

DESTAQUES 2020 

R$ 1 Bi em Ativos
Em setembro de 2020 a Sicredi Integração superou o primeiro bilhão de 

reais em ativos administrados - volume que representa a soma dos 

bens e direitos da Cooperativa. Esta importante marca é fruto da gestão 

responsável, credibilidade e confiança dos associados

Pegcoop
O Programa de Excelência de Gestão das Cooperativas (PEGCOOP), 

tem como objetivo central o aprimoramento dos processos de gestão e 

governança, para tornar o modelo de negócio da Cooperativa cada vez 

mais eficiente. Das 4 fases previstas, em 2020 a Sicredi Integração 

PR/SC permaneceu na segunda fase, com o intuito de consolidar temas 

importantes: revisão de processos nas agências, fluxos de abertura de 

conta e normatização de procedimentos. 

Em 2021 a Cooperativa realizará uma pesquisa de percepção com os 

associados e após fará a avaliação para avançar para a terceira fase. 

Nono no

no nonono

+34,7mil 
associados

R$ 1,025
bilhões em 
ativos

R$ 84
milhões em 
patrimônio líquido

18
agências

+220
colaboradores 

A SICREDI

INTEGRAÇÃO

PR/SC

R$ 1 bilhão
Superamos o primeiro Bilhão 

em ativos administrados

539
633

762

1bi

dez/2017 dez/2018 dez/2019 set/2020

Sicredi Integração PR/SC
Juntos chegamos mais
longe.
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DESEMPENHO DA SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC

2020

Nono no

no nonono

2018 2019 2020

29.832

34.732

2018 2019 2020

564

895

633

2018 2019 2020

761

2018 2019 2020

244

366

2018 2019 2020

56

84

2018 2019 2020

11.055

13.764

Associados Recursos Administrados 
(R$ milhões)

Empréstimos e Financiamentos 
(R$ milhões)

Ativos (R$ milhões)

Patrimônio Líquido (R$ milhões) Resultado (R$ mil)

32.966

320

72

669

1.025

11.842
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço - Ativo

CONTA

Disponibilidades

Relações interfinanceiras

Operações de crédito

Outros créditos

Permanente

Total

Balanço - Ativo

           2019

7.472.355

281.388.832

270.646.657

21.531.671

20.664.739

601.704.254

Balanço - Ativo

            2020

4.338.132

428.735.118

307.590.142

25.037.373

20.582.125

786.282.890

Balanço - Passivo

CONTA

Dep. vista + arrecadações

Depósito à prazo

Repasses interfinanceiros

Outras obrigações

Patrimônio líquido

Total

Balanço - Ativo

            2019

94.422.711

315.816.511

85.673.539

33.751.306

72.040.187

601.704.254

Balanço - Ativo

             2020

176.169.484

375.282.000

111.682.718

38.826.376

84.322.313

786.282.890

Demonstrativo do Resultado 

CONTA

Receitas de operações de crédito

Receitas de liquidez, oper. e não oper.

Receitas de serviços

Total de receitas

Despesas de captação

Despesas de pessoal

Outras despesas adm., oper. e não oper.

Despesas de provisão

Despesas tributárias

Total de despesas

Resultado líquido do exercício

alanço - Ativo

            2019

55.452.473

15.534.581

22.962.167

93.949.221

18.098.187

24.346.501

27.737.939

8.516.405

1.485.847

80.184.879

13.764.342

Balanço - Ativo

             2020

53.187.448

9.365.403

25.331.309

87.884.160

12.511.347

25.274.225

26.409.168

10.886.490

960.984

76.042.214

11.841.946
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INAUGURAÇÃO DA SEGUNDA 

AGÊNCIA EM SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS  - RUA JOINVILLE

Pensando em uma relação ainda mais 

colaborativa e integrada com o associado, a 

Sicredi Integração PR/SC inaugurou, em 

setembro, uma nova agência em São José dos 

Pinhais (PR) - o município passou a contar com 

dois pontos de atendimento da Cooperativa. 

Para garantir mais conforto e comodidade, a 

nova agência está alinhada ao novo layout e 

ambientaça ̃o da marca e possui espaço 

coworking, para aumentar ainda mais a 

interaçaõ  com os associados. A agência, 18º da 

Sicredi Integraça ̃o PR/SC, possui amplo 

espaço, estacionamento pro ́prio e está 

equipada com paine ́is fotovoltaicos, para 

geraçaõ  de energia limpa e sustentav́el. 

EU COOPERO COM A ECONOMIA 

LOCAL

Fachada da nova agência da Rua Joinville, em São José dos Pinhais.

P a r a  e s t i m u l a r  o 

d e s e n v o l v i m e n t o 

econômico, apoiando os 

empreendedores locais e 

buscando engajamento das 

p e s s o a s  e m  p r o l  d a 

economia de sua regiaõ, o 

Sicredi deu iniciou em 2020 o movimento Eu 

Coopero com a Economia Local. 

Por meio de iniciativas de divulgação, a 

Cooperativa distribuiu adesivos do selo da 

campanha para identificar os come ́rcios 

participantes do movimento. O Sicredi tambeḿ 

apoiou na comunicação, disponibilizando e- 

books, dicas e um gerador de anuń cios para 

criaçaõ  de peças de comunicaçaõ no site e 

redes sociais da Cooperativa. Tambeḿ foram 

criadas vitrines de exposiça ̃o nas agências, 

para que os associados possam expor e 

divulgar seus produtos e serviços. 
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GANHADORES DA CAMPANHA

POUPAR E GANHAR SEM PARAR

A campanha Poupar e Ganhar Sem Parar do 

Sicredi sorteou R$ 2 milhões aos associados 

que investiram recursos em Poupança. Nesta 

edição, a Sicredi Integracão PR/SC teve 6 

contemplados. Promovida pela Central Sicredi 

PR/SP/RJ, a campanha incentiva a aplicação de 

recursos em Poupança, que são reaplicados na 

área de atuação, através de operações de 

crédito rural e imobiliário. 

COMITÊ MULHER

O Comitê Mulher visa ampliar a participação e 

a p o i o  d a s  m u l h e r e s  a s s o c i a d a s  n o 

desenvolvimento da Cooperativa. Em 2020, as 

integrantes participaram de uma formação em 

Cooperativismo, do Congresso Mulheres do 

Agro e do Summit Mulher.

Dentre as ações do Comitê, uma importante 

iniciativa foi a campanha de combate a 

violência contra a mulher, divulgada nas redes 

sociais da Cooperativa com o intuito de 

conscientizar associadas, colaboradoras e 

grande público sobre a relevância do tema. 

COMITÊ SUSTENTABILIDADE

O Comitê de Sustentabilidade da Sicredi 

Integração PR/SC está completamente 

alinhado ao propósito da Cooperativa, 

traduzindo a sustentabilidade no sentido mais 

amplo da palavra. Gerar resultado ao mesmo 

passo que protege o meio ambiente e investe 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas é 

o desafio que nos move. 

As ações desenvolvidas em 2020 pela 

Cooperativa estão diretamente conectadas a 

14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU. 
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Entrega de prêmio da Campanha de Poupança na agência 
de Contenda. A Cooperativa foi representada pelo 
Diretor Rafael Preis e pela Gerente da agência Claudia 
Maria Ganzert Matoso.

Peça de divulgação da Campanha de Combate a Violência 
contra a mulher. 

14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
abordados pelo Comitê de Sustentabilidade. 
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DIA C

O Dia de Cooperar – Dia C, comemorado em 30 de julho, é uma 

iniciativa nacional do Sistema OCB (Organização das 

Cooperativas Brasileiras) que expressa a força do cooperativismo 

em prol das transformações sociais. Em 2020, a Sicredi 

Integração PR/SC voltou seus esforços para a arrecadação de 

alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal. 

Ao todo foram arrecadados 10 toneladas de produtos, doados 

para instituições locais de apoio. A Cooperativa também 

promoveu lives para o público interno, professores integrantes do 

Programa A União Faz a Vida e mulheres empreendedoras, 

abordando temas como: economia, marketing e cuidados com a 

saúde mental em tempos de pandemia. 

SEMANA ENEF

A Sicredi Integração PR/SC acredita na importância da educação 

financeira, processo mediante o qual as pessoas e a sociedade 

melhoram sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 

financeiros. O Sicredi apoia e participa da Semana Nacional de 

Educação Financeira, importante iniciativa e pilar do Programa de 

Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. 

Levamos conhecimento atraveś  de açoẽ s educacionais gratuitas 

para toda a nossa aŕ ea de atuaçaõ , realizando oficinas com 

objetivo de fomentar a saud́e financeira dos dos associados e da 

sociedade, além de fornecer subsi ́dios para orientar nossos 

associados em suas operaçoẽ s. 

PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA

O Programa A União Faz a Vida é uma iniciativa sistêmica do 

Sicredi, que disponibiliza para escolas uma metodologia de 

ensino onde os alunos são protagonistas do processo de 

aprendizagem, além de promover os valores do cooperativismo e 

cidadania entre crianças e adolescentes. 

Em um ano desafiador para o sistema de educaçaõ , as formaçoẽs 

foram remodeladas para aumentar a interaçaõ  e criar uma rede de 

apoio para que os educadores pudessem se reinventar para levar 

o ensino das salas de aula as̀  telas de computadores e celulares. 

Com materiais exclusivos e participação maciça, o Sicredi atingiu 

o objetivo de atenuar os efeitos da pandemia nas escolas 

participantes. Encerramos o ano com a mostra pedagógica nos 

municípios da Lapa e Quitandinha. 
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FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS

Alinhado às diretrizes do BACEN e às boas 

práticas de Governança, anualmente o Sicredi 

promove cursos de formação e qualificação 

para  os  membros  dos  Conse lhos  de 

Administraça ̃o e Fiscal. A edição de 2020 

trouxe uma programação mais robusta, 

apresentando temas atuais e pertinentes, 

como: resiliência em tempos de pandemia, 

governança  corporat iva ,  compl iance , 

desenvolvimento de negócios, aspectos 

jurídicos, auditoria, controles internos e crédito. 

Uma agenda intensa ,  min ist rada por 

especial istas renomados das áreas de 

conhecimento, com o apoio dos dirigentes da 

Central PR/SP/RJ. 

FORMAÇÃO DE 

COORDENADORES DE NÚCLEO

Os Coordenadores de Núcleo desempenham 

um papel importante de voluntariado junto a 

governança da Cooperativa. Em 2020 foram 

promovidos encontros virtuais, com o objetivo 

de envolver e formar estas lideranças. O 

desenvolvimento sustentável das pessoas é 

uma das premissas do nosso propósito. Dentre 

os eventos, destacamos a palestra sobre 

Cenário Econômico e o Programa de Formação 

realizado pela Central Sicredi PR/SP/RJ.

FORMAÇÃO DE 

COLABORADORES

Ao longo de 2020 foram realizados 32 

f o r m a ç õ e s  e  m a i s  d e  1 5 0  h o r a s  d e 

treinametnos para os colaboradores da 

Cooperativa. 

Adaptadas para o formato digital ,  os 

treinamentos e capacitações foram além da 

abordagem técnica e procuraram dar também 

suporte emocional para as mudanças ocorridas 

com a pandemia. Destaque também para a 

busca do autoconhecimento, onde nossos 

colaboradores tiveram mais de 1.130 acessos 

ao  S ic red i  Aprende  –  fe r ramenta  de 

treinamento a distância do Sicredi. É a garantia 

que todo o quadro esteja atualizado perante ao 

mercado e inovações do setor e cada vez mais 

próximo do associado.

CONVENÇÃO DE 

COLABORADORES

Assim como os treinamentos e formações, a 

convença ̃o anual da Cooperativa também 

migrou para o ambiente virtual. O encontro de 

2020 aconteceu por meio de uma l ive 

transmitida via Microsoft Teams e assistida em 

pequenos grupos nas agências, mantendo 

todos os protocolos de segurança. 

Denominada "Avante", a convença ̃o contou 

com a participaçaõ  do palestrante Arthur Igreja, 

que abordou temas como inovaçaõ  e gestaõ , 

contextualizados para o ambiente cooperativo. 

Na segunda parte da evento, o Presidente da 

Sicredi Integraçaõ  PR/SC e o Diretor Executivo 

apresentaram os nuḿ eros da cooperativa com 

foco para o Ciclo de Planejamento 2021-2024 

e exaltaram o comprometimento da equipe 

durante o periódo de pandemia. O encontro 

t e r m i n o u  c o m  u m a  h o m e n a g e m  a o s 

colaboradores que atuaram na linha de frente 

ao longo dos uĺ timos meses. 

Pe
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Palestrante Arthur Igreja
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WhatsApp Enterprise

S e  v o c ê  t a m b é m  n ã o 

consegue imaginar a vida 

sem WhatsApp, saiba que 

não está sozinho. Em 2020 

implementamos o WhatsApp 

E n t e r p r i s e ,  a  v e r s ã o 

corporativa do aplicativo de mensagens mais 

utilizado no mundo. Com ele, contamos com 

mais um canal para melhorar ainda mais nossa 

experiência de atendimento aos associados. Ao 

entrar em contato conosco você pode tirar suas 

dúvidas com o nosso atendente virtual Theo ou 

falar diretamente com o gerente da sua conta. 

Envie uma mensagem para (51) 3358-4770 e 

conheça a ferramenta. 

ECOEFICIÊNCIA

Em 2020 a Sicredi  Integração PR/SC 

neutral izou 482,53 toneladas de CO² 

equivalente, por meio de créditos de carbono 

certificados - apoiando o Projeto REDD+ Jari 

Pará, de conservação florestal na Amazônia. A 

neutralização reduziu o impacto das emissões 

de gases de efeito estufa (GEE) dos processos 

operacionais da Cooperativa: consumo de 

energia, água, papel e combustível. 

Atualmente 4 agências possuem painéis 

fotovoltaicos, que geram energia limpa e 

auxiliam no equilíbrio do impacto ao meio 

ambiente. A Cooperativa também tem aplicado 

o conceito de paperless, com o objetivo de 

reduzir ao máximo a utilização de papel na 

rotina de trabalho. Ale ́m de abrir espaço para a 

transformação digital, a iniciativa também 

reforça o conceito do uso consciente. 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A transformação digital veio para levar o Sicredi e o cooperativismo para mais pessoas. Além de 

entregar novas tecnologias, soluções ou mudança de processos, essa jornada vai nos ajudar a 

proporcionar experiências ainda melhores para nossos associados e colaboradores, com autonomia e 

agilidade no dia a dia.

PIX

O PIX é o novo meio de 

pagamentos instantâneos 

criado pelo Banco Central. 

Com ele, é possível transferir, 

pagar e receber valores a 

qualquer momento – 24 horas 

por dia, 7 dias por semana e 

em todos os dias do ano.

Para se cadastrar, basta acessar o Aplicativo ou 

Internet Banking do Sicredi, escolher a sua 

chave de preferência (CPF, CNPJ, e-mail ou 

nuḿ ero de celular) e pronto. O PIX traz ainda 

mais liberdade, segurança e agilidade para suas 

transaçoẽ s. 
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Financiamento de 
energia solar

Faça uma simulação para financiar
o seu projeto sustentável de 
Energia Solar com o Sicredi. 



1. Agência Paranaguá
Al. Coronel Elisio Pereira, 252 - Palmital 

2. Agência Matinhos
Rua Albano Muller, 375 - Centro

3. Agência Pinhais
Av. Camilo de Lellis, 114 - Centro

4. Agência São José dos Pinhais - Centro
R. Isabel A. Redentora, 2202 - Centro

5. Agência São José dos Pinhais - Joinville
Av. Joinville, 3680 - São Pedro

6. Agência Fazenda Rio Grande
Rua Manoel Claudino Barbosa, 1369 - Centro

7. Agência Mandirituba
Travessa Augusto Dissenha, 114 - Centro

8. Agência Araucária
Av. Dr. Victor do Amaral, 777 - Centro

9. Agência Contenda
Av. São João, 390 - Centro

10. Agência Quitandinha
Av. Fernandes Andrade, 1111 - Centro 

11. Agência Rio Negro
Rua Nicolau Bley Neto, 60 - Centro

12. Agência Campo Largo
Rua Rui Barbosa, 1060 - Centro

13. Agência Balsa Nova
Av. Brasil, 448 - Centro

14. Agência Lapa
Av. Caetano Munhoz da Rocha, 1692 - Centro

15. Agência Lapa - Bom Jesus
Rod. do Xisto, BR 476, km 198 - Dom Pedro II

16. Agência São João do Triunfo
Rua Pref. Pedro Furtado Neves, 224 - Centro

17. Agência São Mateus do Sul
R. Dom Pedro II, 643 - Centro

18. Agência Canoinhas
Rua Senador Felipe Schimidt, 70 - Centro
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WhatsApp

FALE CONOSCO

• Siga no Facebook e Instagram:  e sicredi.integracaoprsc

acompanhe todas as notícias e novidades da Cooperativa. 

• Para tirar suas dúvidas ou conversar com o gerente da sua 

conta, adicione o número  aos seus contatos (51) 3358-4770

e envie uma mensagem via WhatsApp.  

• Baixe e instale o Aplicativo do Sicredi (disponível para 

Android e iOS), para consultar o saldo, extratos, realizar 

pagamentos, PIX, gerenciar investimentos e muito mais.  

AGÊNCIAS DA COOPERATIVA
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