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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE:
em 2020, cooperar fez toda a diferença

2020 trouxe um cenário de incertezas jamais 
imaginado e, com elas, perdas humanas, 
econômicas e uma série de aprendizados. 
A prática dos verbos entender, aprender 
e reinventar, nunca fez tanto sentido. Mas 
cooperar, isso sim fez toda a diferença. 

Começamos o ano que passou com as 
assembleias. O associado que participou desses 
encontros, aprovou a criação do Fundo Social, 
que destinou 1% dos resultados da cooperativa 
para projetos de interesse da comunidade. 
Contemplamos 43 iniciativas nas dez cidades 
da nossa área de atuação, impactando 
positivamente centenas de pessoas. 

Com a chegada da pandemia, sentimos falta 
da proximidade que marca o trabalho das 
cooperativas. Mas este novo momento nos 
provou que é possível praticar a educação 
cooperativista, mesmo à distância. Não deixamos 
de realizar os encontros de formação do 
Programa Crescer. Formamos 102 associados 
via plataformas de reuniões remotas. Da mesma 
forma, as oficinas de educação financeira do 
Programa Cooperação na Ponta do Lápis, 
ocorreram via reuniões remotas, alcançando  
299 associados e não associados. 

Embora o virtual tenha se fortalecido, nossos 
espaços físicos não foram deixados de lado. 
Seguimos investindo para dar novo significado 
a eles. Entregamos uma nova sede para a 
cooperativa, localizada no bairro Próspera, em 

Criciúma. Também reinauguramos a agência do 
bairro Quarta Linha. 

Além das entregas sociais e da renovação 
dos espaços físicos, precisamos celebrar o 
crescimento econômico da nossa cooperativa. 

O resultado da relação de parceria com o 
associado, refletiu-se no incremento de 66% 
da nossa carteira de crédito, no avanço de 57% 
da captação de poupança, 70% em depósitos 
totais, 33% de incremento no patrimônio 
líquido, 29% de resultados e 15% de avanço 
em associados, na comparação com o mesmo 
período de 2019. 

Atentos ao contexto econômico e social, é 
preciso citar o movimento nacional do Sicredi, 
“Eu Coopero com a Economia Local”. Ele ganhou 
força no sul catarinense com a parceria que 
estabelecemos com entidades. 

De fato, cooperar nunca fez tanto a diferença. 
Um resumo disto, buscamos trazer ao longo das 
próximas páginas. 

Boa leitura!

Aloísio Westrup
Presidente da Sicredi Sul SC

Expediente:

Relatório Anual 2020 – Sicredi Sul SC
Coordenação e revisão: Giovana Pedroso Comunicação LTDA.

Jornalista responsável – Giovana Pedroso JP 06051/SC 

Diagramação: Lucas Mandelli Juliani
Fotos: Everton Miranda, Cleber Bonotto e arquivo Sicredi

Projeto gráfico: Ricca Sustentabilidade

Aloísio Westrup - Presidente da Sicredi Sul SC



Nossos números

Resultado

Saldo carteira de crédito

Recursos totais administrados 

associados

colaboradores

R$ 26.7 milhões

16 agências

R$ 711.815 milhões

R$ 955.329 milhões

24.9 mil

191

4 5Nossa Cooperativa 

A SICREDI SUL SC

Nascemos em 1999 a partir de um projeto da 
Associação Empresarial de Criciúma, a Acic.
Mas a nossa história de crescimento foi 
marcada pela migração para o Sicredi em 
2007, pela conquista da livre admissão de 
associados em 2011 e, no mesmo ano, pela 
ampliação da nossa atuação para os 45 
municípios do sul catarinense.
Em 2020, mais de 20 anos depois da nossa 

fundação, ultrapassamos a marca de 24 mil 
associados e alcançamos uma carteira
de crédito de R$ 711 milhões Também foi 
possível dar mais um importante passo: a 
entrega de uma nova sede administrativa, 
localizada no bairro Próspera, em Criciúma. 
Além disso, ampliamos o horário de 
atendimento das nossas agências para 
melhor atender o associado. 

1. Criciúma

2. Içara

3. Tubarão

4. Balneário Rincão

5. Forquilhinha

6. Morro da Fumaça

7. Araranguá

8. Imbituba

9. Braço do Norte

10. Urussanga

Nova sede administrativa da Sicredi Sul SC, entregue no mês de junho de 2020

10 cidades

ATUAÇÃO 
REGIONAL

Santa Catarina
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6 7O SICREDI

Somos uma das 108 cooperativas 
integrantes do Sicredi, a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil.

Fazemos parte de um sistema nacional, 
composto por mais de 4,9 milhões de 
associados que decidem conjuntamente 
os rumos do negócio e formam uma rede 
que apoia a sua prosperidade com soluções 
financeiras responsáveis.

Confira as nossas 
principais premiações 
de 2020:

Sicredi no Brasil

Resultado

Saldo carteira de crédito

Recursos totais administrados 

associados

colaboradores

R$ 3.3 bilhoes

R$ 97.2 bilhões

R$ 162 bilhões

4.9 milhões

29.8 mil

Sicredi hoje
Estados de abrangência do Sicredi e com 
projeto de expansão em andamento

PA

RO

MT

AM

RR

MG

ES

AC

APAP

TO

GO

MS

MA

PI

CE

BA

SP

PR

RS

SC

RJ

SE

AL

PE

PB

RN

DF

Melhores e Maiores
Revista Exame
Novembro/2020

Época 360
Outubro 2020

Valor 1000
Valor Econômico  - Outubro/2020

Valor Grandes Grupos
Valor Econômico
Dezembro/2020

Ranking do BNDES
Novembro/2020:

1° lugar no total de operações indiretas 
PF

1° lugar no total de Programas 
Agrícolas do Governo Federal

1° lugar Pronaf Investimento

1° lugar Inovagro

1° lugar Moderagro

1° lugar Pronamp Investimento

Top Asset
Revista Investidor Institucional
Abril/2020

Top 100 Open Startups
Plataforma 100 Open Startups
Agosto/2020

WYCUP - World Council Young
Credit Union People
Woccu
Julho/2020



8 9DESTAQUES DE 2020 
Em um ano de desafios econômicos e sociais, permanecer ao lado do associado foi ainda mais 
importante. Buscamos cumprir esse papel com a concessão de crédito para pequenas empresas, 
mas também com iniciativas nas áreas da educação financeira e movimentos de comunicação, 
como o “Eu Coopero com a Economia Local”.

Fevereiro: Reinauguração agência 
Quarta Linha - Criciúma

Reinauguramos a agência Quarta Linha, 
em Criciúma. O novo espaço é moderno, 
amplo, conta com espaços coworking e salas 
de reuniões que podem ser usadas pelo 
associado. 

Junho a dezembro: Movimento Eu Coopero com a Economia Local 

Aderimos ao movimento nacional do Sicredi, chamado “Eu Coopero com a Economia Local”. 
Dentre as atividades realizadas, oferecemos um workshop remoto sobre marketing digital aos 
associados, promovemos cinco lives contando histórias de associados que se reinventaram 
neste momento de pandemia, e buscamos parcerias com entidades lojistas e empresariais para 
disseminar o selo do movimento nos municípios do sul catarinense.

Atendimentos mantidos, mesmo à distância

Movimento Eu Coopero com a Economia Local

Reinauguração Quarta Linha

Março a dezembro:   
Crédito e apoio às empresas 

Empresários de diversos setores precisaram 
de apoio financeiro para dar continuidade as 
suas atividades. Procuramos cumprir nosso 
propósito apoiando-os neste momento 
desafiador. Trabalhamos para garantir 
ao associado o acesso ao PRONAMPE – 
Programa Nacional de Apoio e ao BNDES 
FGI. Ao todo, concedemos R$ 157 milhões 
de reais em crédito às empresas nestes dois 
programas.

Março: Atendimentos mantidos, mesmo à distância

Mesmo com as limitações de atendimento impostas pela pandemia do novo Coronavírus, o 
atendimento nas agências foi mantido de maneira remota. Buscando preservar a saúde dos 
nossos colaboradores e associados, sem deixar de atender as suas necessidades. 

Movimento Eu Coopero com a Economia Local

Confira esses e outros 
destaques de 2020 da 
nossa cooperativa:



Nova sede administrativa da Sicredi Sul SC, entregue no mês de junho de 2020
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Novembro: Lançamento do 
WhatsApp Enterprise 

Para facilitar a comunicação com o nosso 
associado sem perder o contato próximo 
do gerente de relacionamento, adotamos a 
solução “WhatsApp Enterprise”. A ferramenta 
agiliza o atendimento pelo WhatsApp para 
o associado. O número é único para todas as 
agências: (51) 3358 4770.

Outubro: Atendimento consultivo 
para os servidores públicos 

As prefeituras de Içara e Balneário Rincão 
firmaram convênios com a nossa cooperativa 
para atendimento dos seus servidores. 
Com a parceria, além do nosso atendimento 
consultivo, os servidores possuem linhas de 
crédito consignado com taxas especiais e 
desconto em folha. 

Setembro: Consultoria Online  
com Sebrae 

Em parceria com o Sebrae, lançamos o projeto 
“Consultoria Online”. Mais de 30 micro e 
pequenas empresas associadas participaram 
de consultorias remotas, com consultores 
credenciados pelo Sebrae, sobre finanças, 
marketing digital e outros temas necessários à 
manutenção dos seus negócios.

Julho: Lançamento do    
Plano Safra online 

Mesmo à distância, não deixamos de estar 
próximos dos engenheiros agrônomos, Epagri 
e produtores rurais durante o lançamento 
do Plano Safra 2020/2021. Promovemos 
um encontro remoto que trouxe informações 
sobre o cenário do agronegócio e detalhou 
as linhas disponibilizadas pela nossa 
cooperativa. 

Junho: Uma nova sede 

Entregamos oficialmente a obra da nossa 
nova sede. Localizada no bairro Próspera, 
em Criciúma, a estrutura reúne uma equipe 
de aproximadamente 40 colaboradores que 
apoiam, direcionam e controlam o trabalho de 
todas as agências do sul catarinense.

Consignado Balneário Rincão

Abril/maio: Lançamos o   
Sicredi Conecta 

Lançamos o aplicativo Sicredi Conecta para 
apoiar a compra e a venda de produtos dos 
nossos associados. No marketplace do Sicredi, 
podem ser anunciados e comprados, produtos 
e serviços. De imediato, vários associados 
aderiram à solução e conseguiram realizar 
negócios.

Marketplace conecta negócios de associados 
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AGÊNCIAS TÊM HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO AMPLIADO  

UM CICLO VIRTUOSO DE 
DESENVOLVIMENTO  

O ano de 2020 exigiu um olhar ainda mais 
atento às novas necessidades do associado. 
Por isso, na contramão do movimento de 
redução de atendimento deflagrado com a 
pandemia do novo Coronavírus, todas as 
nossas agências tiveram os seus horários 
ampliados. Com a mudança, o associado 
poderá ser atendido das 10h às 17h em 
qualquer um dos 16 espaços localizados no sul 
de Santa Catarina. Além é claro, de contar com 
a praticidade dos nossos canais digitais. 
 
“O principal objetivo é transformar as nossas 
agências em espaços de relacionamento com 
foco na experiência dos nossos associados”, 
explica Karine Colombo Crocetta, gerente 
regional de desenvolvimento da Sicredi Sul SC. 

Para o diretor executivo Erli Silveira Lima, é 
preciso enxergar as agências físicas como 
meios de encontro, apoio, consultoria e 
educação. “Essa é uma necessidade e urgência, 

Estar perto das pessoas e das comunidades 
é uma das características do nosso modelo 
de negócios. Além de entender e atender os 
nossos associados, apoiamos os lugares onde 
estamos presentes por meio de iniciativas 
sociais e pelo que chamamos de “ciclo virtuoso 
de desenvolvimento do cooperativismo”. 

É que um dos nossos trabalhos consiste em 
captar recursos de associados e emprestar 
para outros associados da mesma região. 
Assim, a permanência dos valores financeiros 
na localidade tem impacto positivo, gerando 
renda e crescimento sustentável a todos, com 
maior oferta de empregos, produtos, serviços 
e desenvolvimento econômico. Dessa forma, 

Vantagens para os associados
Por serem associados Sicredi, 
Jorge e Antônio têm taxas mais 
competitivas e justas, além 
de direito a distribuição de 
resultados da Cooperativa.

Moradores utilizam 
os recursos
Antônio, comerciante, 
vai ao Sicredi buscar 
recursos para investir 
na sua loja.

Recursos na 
região
Os recursos 
do Sicredi são 
destinados à 
região onde 
Jorge vive.

Poupança 
no Sicredi
Jorge poupa 
seu dinheiro 
no Sicredi.

O ciclo recomeça
Com a economia local 
aquecida, o Sicredi recebe 
mais investimentos da 
população e, assim, o ciclo 
nunca para.

Resultados na sociedade
Como os recursos ficam 
na região, a sociedade 
inteira é impactada com 
uma economia mais 
aquecida, geração de 
renda e qualidade de vida.

O associado Clóvis Ronchi aprovou as 
mudanças. “Eu gostava muito de ir à agência 
pra resolver tudo. Com a mudança do 
formato de atendimento, eu aprendi a usar 
mais os canais e vi o quanto isso tornou a 
minha vida mais prática. Hoje eu não preciso 
sair da loja. Se eu preciso, a agência está 
pronta pra me atender pelos canais com 
rapidez. Praticidade define”, conta ele. 

Em 2020, 53% das nossas operações de 
crédito com o segmento empresarial foram 
realizadas junto às micro e pequenas 
empresas do sul de Santa Catarina.  Já 
a agricultura familiar correspondeu a 
44% do total de recursos concedidos ao 
agronegócio. 

Foram mais de R$ 300 milhões emprestados 
para pequenos empreendedores e 
produtores rurais que garantem renda e 
emprego, recursos que permanecem na 
região assegurando crescimento para todos. 

olhando todas as rápidas mudanças do 
mercado financeiro”, conta ele. 

Além do novo horário, as nossas agências estão 
passando por alterações no seu espaço físico. 
Ambientes mais modernos, humanizados e 
com salas de coworking que podem ser usadas 
pelos associados, são algumas características. 
Outras novidades são as alterações no formato 
dos caixas físicos internos e um direcionamento 
do associado ao uso dos canais digitais para 
operações transacionais.

 

o associado pode investir cada vez mais na 
Cooperativa, e todos crescem juntos.

Novo modelo de agências têm ambientes 
modernos e humanizados

Salas que podem ser utilizadas pelos associados 
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Controles internos e 
Conselho fiscal:

Auditorias internas e externas 
(Central Sicredi Sul/ Sudeste, 
Ernst & Young e Bacen).

Fundo Garantidor do 
Cooperativismo

Rede de proteção das 
cooperativas de crédito que 
oferece as mesmas garantias 
dos bancos aos depositantes e 
investidores. Assegura depósitos 
e aplicações nas instituições 
financeiras cooperativas, limitado 
a R$ 250 mil por CPF/CNPJ.

Sicredi Fundos 
Garantidores

Fundo constituído pelas 
contribuições das cooperativas 
do Sicredi, ressarcimentos e 
recuperação de ativos. Tem a 
função de garantir a solvência e 
apoiar ações de desenvolvimento 
das instituições.

Avaliação de risco

Nota atribuída pelas agências 
especializadas em classificação de 
risco, que elaboram análises técnicas 
quantitativas. Conhecer a avaliação 
de risco permite ao associado ter 
maior segurança ao realizar um 
investimento.

Responsabilidade solidária

As cooperativas do Sicredi atuam 
de forma integrada e dão suporte 
umas às outras, garantindo solidez e 
segurança aos associados e às suas 
operações.

INFORMAÇÃO PARA 
INVESTIR MELHOR

Além da solidez e segurança, o 
relacionamento próximo, atendimento 
especializado e produtos adequados para 
os diferentes perfis de investidor são 
características do Sicredi. 
Para tornar essa estratégia ainda mais 
completa, desde 2020 a Sicredi Sul SC conta 
com uma assessoria regional especializada 
em investimentos. “O mercado financeiro 
evolui rápido. Estruturamos essa consultoria 
local para, em sintonia com a premiada área 
de análises econômicas do Sicredi, estarmos 
ainda mais atentos a essas transformações 
e tendências. Com isso, é possível orientar 
com mais agilidade os nossos colaboradores 

para atuarem como verdadeiros consultores 
de investimento dos associados”,  destaca 
Karine Colombo Crocetta, gerente regional de 
desenvolvimento da Sicredi Sul SC.  
Ao atendimento consultivo, soma-se um 
amplo portfólio de soluções de investimentos 
nas modalidades de renda fixa e variável. 
“Com a proximidade que temos com nossos 
associados, conseguimos entender melhor 
os seus perfis para oferecer as soluções e 
serviços que melhor se adequam aos seus 
objetivos financeiros, seja de curto, médio 
ou longo prazos”, completa Valdiclei Ribeiro 
Luiz, assessor de investimentos da Sicredi 
Sul SC.

No Sicredi, os associados contam com a solidez e a segurança de uma Instituição 
com mais de 118 anos de história, e que cresce a cada ano:

Avaliações realizadas nas seguintes datas:
Moody’s - 28/11/2019; FitchRatings - 09/05/2019;
e Standad&Poor’s - 25/06/2019.

Aa1.Br - Rating Nacional 
de Longo Prazo

AA (bra) - Rating Nacional 
de Longo Prazo

Br.AAA - Rating Nacional 
de Longo Prazo

• Lançamos em 2020 o Podcast 
“Análise do dia”, com um resumo 
diário das principais informações do 
mercado financeiro. O material está 
disponível no Spotfy, Deezer e no 
site do Sicredi. 

Como levamos 
informações aos 
associados investidores 
e à comunidade: 



16 Nossos colaboradores: 

COOPERAÇÃO, CUIDADO 
E SUPERAÇÃO 

O Sicredi permaneceu durante todo o 
ano de 2020 ao lado de seus associados, 
comunidades e colaboradores no 
enfrentamento da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19).

Procurando evitar a propagação da doença, 
orientamos os nossos times e adaptamos o 
atendimento nas nossas agências, seguindo 
os cuidados recomendados pelo Ministério da 
Saúde.

E foi o empenho da nossa equipe que fez toda 
a diferença neste momento de adversidade. 
Para garantir ambientes de atendimento e 
trabalho ainda mais seguros, adotamos as 
seguintes medidas:

• Regimes de trabalho flexíveis para os 
casos necessários;

• Realizamos 555 testes sorológicos, 
Swab, PCR e rápidos para detecção de 
COVID-19 entre os colaboradores.

Superação é a palavra que define o ano de 
2020 para Rogério Biff, gerente de agência 
da Sicredi Sul SC. Em agosto, o profissional 
testou positivo para o coronavírus. Em 
poucos dias o seu estado de saúde se 
agravou. “Sentia muita dor de cabeça e falta 
de ar”, descreve ele, que foi conduzido para 
o hospital e, em seguida para a unidade de 
terapia intensiva, a UTI, onde permaneceu 
por 27 dias.

Durante este período, a família do 
gestor manteve contato frequente com a 
cooperativa. “A minha esposa conversava 
diariamente com a organização”, conta Biff. 
Para ele, esse apoio foi fundamental. “Essa 
corrente forte, formada pelo nosso time, foi 

muito importante. Minha família se sentiu 
abraçada pela empresa e percebeu que havia 
companheiros que estavam torcendo por 
mim junto com eles”, narra Biff. 

“Recebi um apoio fundamental”

Superação é a palavra que define 2020 para o Rogério

Gente que
Pergunta, Investe

Solidez e investimentos 
são os temas centrais 
da série “Gente que 
pergunta, investe!”.

Lançamos o projeto 
em dezembro nas 
nossas redes sociais. 
Os audiovisuais 
são apresentados 
pelo assessor de 
investimentos, Valdiclei 
Ribeiro Luiz.

E a interação com 
perguntas recebidas dos 
internautas é uma das 
características da playlist, 
que pode ser conferida na 
íntegra no canal “Sicredi 
Sul SC” no Youtube. 

• Panorama de investimentos: neste 
material escrito, elaborado pela equipe 
de especialistas do Centro Administrativo 
Sicredi, estão as principais informações 
do mercado financeiro, além das nossas 
soluções e sugestões de alocações de 
carteiras. Tem interesse em recebe-lo? 
Converse com o seu gerente e saiba mais.

• Call com investidores: conduzida 
pela área de Análises Econômicas 
do Banco Cooperativo Sicredi, a call 
ocorre mensalmente via plataforma de 
transmissão remota. O encontro é aberto 
aos associados investidores que queiram 
saber, em primeira mão, as principais 
informações do cenário econômico 
e perspectivas. Para participar dos 
encontros, o associado deve procurar 
o seu gerente de relacionamento na 
agência e realizar a inscrição. 

• Site “Investindo Juntos”: Outra novidade 
de 2020, o site oportuniza a associados 
e não associados que queiram ingressar 
no mundo dos investimentos, conhecer 
melhor o perfil de investidor. A partir 
disso, podemos contatá-los para 
aprofundar as informações fornecidas 
e apontar os melhores caminhos para 
investimentos sustentáveis e rentáveis.

17



18 19Faixa etária dos colaboradores

47,12%

5,24%

5,24%

4,19%

38,22%

21 a 30 anos

46 a 50 anos 50 anos ou mais

31 a 45 anos21 a 30 anos

119 mulheres

62,30%

72 homens

37,7%

até 31/12/2020191 colaboradores

contratados em 202042 colaboradores

10

10

8

73

90

18

Para Sabrina Pacheco Galdino, gerente de 
gestão de pessoas, essa proximidade é parte 
da cultura da organização. “Desde o início 
da pandemia, nossa preocupação sempre 
foi o bem-estar dos nossos colaboradores, 

Os encontros remotos predominaram 
em 2020. Apesar da distância, seguimos 
investindo em capacitações que levaram 
conhecimentos técnicos e comportamentais 
ao nosso time. Na pauta das oficinas, 
workshops e programas, estiveram as 
soluções financeiras, boas práticas de 
atendimento ao associado e outros temas 
como o cooperativismo. Ao todo, foram mais 
de 329 horas e R$ 455.684,54 mil investidos.

Outros investimentos: 
mais de 329 horas de 
capacitações

Quem são nossos colaboradores?

Sabrina fala dos esforços feitos pela cooperativa com foco na 
saúde física, mental e emocional dos colaboradores em 2020.

cuidando da sua saúde f ísica, mental e 
emocional para que se sentissem seguros em 
um cenário de incertezas e inseguranças”, 
conta ela. 



20 21RELACIONAMENTO E 
COOPERATIVISMO 

Ponto alto do modelo participativo do 
Sicredi, as assembleias 2020 ocorreram nos 
formatos remoto e presencial. Percorremos 
presencialmente as cidades de Braço do Norte, 
Balneário Rincão, Içara, Morro da Fumaça, 
Criciúma (agências Centro e Próspera) e 
Tubarão (agências Centro, Oficinas e São 
Martinho). Mas, a partir da segunda quinzena 
de março, nos adaptamos ao cenário imposto 
pela pandemia e realizamos virtualmente os 
demais eventos.Nos encontros deliberativos, os 
associados aprovaram a prestação de contas 
da Instituição, a proposta de distribuição 
de resultados, alterações estatutárias e de 
regulamentos, além de autorizarem a criação 
do Fundo Social da nossa cooperativa. 

Além das decisões econômicas e sociais, as 
assembleias presenciais arrecadaram mais de 
622 quilos de alimentos não perecíveis, 122 
caixas de leite, roupas e cestas básicas. Os 
donativos trazidos pelos associados, foram 
entregues a nove instituições que atendem as 
comunidades das próprias cidades doadoras. 

Em 2020 foi preciso adotar o modelo remoto 
de capacitação. Todos os conteúdos previstos 
nas trilhas de formação do Programa 
foram adaptados para o formato de vídeos. 
Durante uma semana, esses materiais foram 
compartilhados pelos gerentes de agência com 
os associados inscritos. 

Na abertura e no encerramento do período, 
realizamos Workshops para um diálogo mais 
próximo e que permitiu responder dúvidas.  
Mais de cem associados participaram do 
Crescer Virtual 2020. 

Promover a educação cooperativa continuou 
sendo uma premissa do nosso trabalho 
em 2020. Acreditamos que o associado 
que compreende o funcionamento da sua 
Instituição, tem maior participação nas 
decisões e contribui para gestões cada 
vez mais qualificadas. Para atender essa 
necessidade, desde 2013 realizamos o 
Programa de Educação Cooperativa Crescer. 

Ao longo desses sete anos, o Crescer já 
formou mais de 600 associados no sul 
catarinense, disseminando conhecimento 
sobre o funcionamento, diferenciais e modelo 
de participação das cooperativas financeiras e, 
sobretudo, do Sicredi. 

Participação nas 
assembleias 2020

Educação Cooperativa 
com o Programa Crescer 

de alimentos arrecadados 
nos eventos

associados participantes

622 quilos

760

de núcleo presenciais 
realizadas 

geral ordinária com 
coordenadores de núcleo 
virtual

8 Assembleias

1 Assembleia

formados desde 2013 
na Sicredi Sul SC

Mais de

622 associados

e colaboradores 
participaram do 
Programa em 2020

Mais de

102 associados

Entrega de donativos arrecadados na Assembleias da 
Agência Balneário Rincão

Associado recebe o certificado do Programa Crescer 
na agência Araranguá
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Acreditar e apoiar iniciativas que transformam 
a vida das nossas comunidades para melhor. É 
esse o papel do Fundo Social da Sicredi Sul SC.
A iniciativa, aprovada pelos associados 
nas assembleias 2020, destinou parte dos 
resultados da Instituição para projetos de 
interesse coletivo nas áreas da educação, 
cultura, esporte, meio ambiente, segurança e 
saúde. O investimento aprovado foi de
R$ 177.943,73 mil.

O Fundo Social 2020 recebeu a inscrição 
de mais de 70 projetos. As iniciativas 
enquadradas nos critérios do regulamento 
foram classificadas para uma segunda etapa 
de avaliação nas agências. 

Dos projetos enviados para apreciação dos 
gerentes e associados coordenadores de 
núcleo, 43 foram aprovados.

Os selecionados nessa segunda etapa, 
utilizaram R$ 168 mil reais do recurso 
disponível. O valor não utilizado ficará no 
Fundo para uso no ano de 2021.
O Fundo Social é uma iniciativa já praticada 
por várias cooperativas do Sicredi em alguns 
estados. Somente até 2018, a ação já havia 
destinado mais de R$ 14 milhões à iniciativas 

Projeto Meu Abrigo, Casa Guido (Grupo 
de Pais e Amigos pela Unidade Infanto 
Juvenil de Onco-hematologia)

Desde 2010 a Ong Guido apoia crianças e 
adolescentes que lutam contra o câncer e que 
vem a Criciúma para realizar tratamento no 
Hospital São José. O trabalho da Organização 
inclui o suporte as famílias dos pacientes.

A Casa que acolhe os beneficiados pela 
Ong foi locada em 2011, mas devido ao 
crescimento da demanda e à reestruturação 
das atividades, são necessárias melhorias no 
espaço. 

Atualmente, ela recebe em média 90 
pacientes e familiares, além de voluntários e 
colaboradores. No fundo social, por meio do 
projeto “Meu abrigo”, a Instituição conseguiu 
construir uma estrutura metálica para abriga-
los com mais conforto.

“A melhoria que o projeto nos proporcionou 
foi motivo de grande alegria e ajuda.
O espaço de espera dos pais e pacientes 
precisava muito dessa readequação”, 
Viviane Hofman Garcia, captação de 
recursos, Guido. 

Projeto Brincar e Recriar,
Associação Irmã Carmen - Casa Lar

O acolhimento institucional e apoio ao 
desenvolvimento de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social é a 
missão da Associação Irmã Carmen, a Casa Lar 
de Araranguá.

Fundada em 1994, a entidade oferece o 
serviço de acolhimento institucional para 20 
crianças que moram na Instituição. A Casa 
também possui serviços de convivência com 
oficinas temáticas. São mais de 300 crianças e 
adolescentes que passam semanalmente pela 
sede.

Com os recursos do Fundo Social, foi possível 
melhorar o parque externo e a brinquedoteca 
interna.

“Os parques já tinham um bom tempo 
de uso e precisavam com urgência de 
manutenção. Oferecer espaços adequados 
para as nossas crianças brincarem é um 
direito fundamental nessa fase da vida”, Ivo 
Willemann, diretor-presidente Casa Lar. 

Fundo Social 2020 

Conheça alguns projetos 
contemplados com recursos 
do Fundo Social 2020

Principais números do 
Fundo Social 2020:

Aprovados

Inscritos

43 Projetos

70 Projetos

de investimento aprovado 
pelos associados

de investimento utilizado 
pelos projetos aprovamos

R$ 177 mil

R$ 168 mil

das mais diversas áreas. “O sétimo princípio 
do cooperativismo prevê a prática do interesse 
pela comunidade. E o Fundo nos ajuda a 
materializá-lo ainda mais. Ele se soma a outras 
frentes como o Programa A União Faz a Vida, 
na área da educação, à educação financeira e 
ao Dia C de cooperar”, afirma Aloísio Westrup, 
presidente da Sicredi Sul SC.

O telhado do espaço de espera dos pacientes 
atendidos na Guido foi reestruturado 

As crianças que vivem na Casa Lar ganharam novos 
espaços para brincar 

Confira a prestação de 
contas completa do 
Fundo Social 2020 aqui.
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Uma das importantes novidades de 
2020 foi a entrega do Programa Nacional 
de Educação Financeira do Sicredi, o 
Cooperação na Ponta do Lápis. Composto 
por ações planejadas de modo que atendam 
necessidades de jovens, crianças e adultos, 
a iniciativa busca apoiar diretamente os 
associados e as comunidades locais.

Programa Cooperação na 
Ponta do Lápis 

das nossas oficinas em 2020

oficina presencial para 
alunos Colégio Satc

no dia C de Cooperar 
promovemos 5 oficinas 
virtuais para pessoas físicas

realizamos 1 oficina 
virtual para jovens

1 oficina virtual para jovens 
estudantes da Unesc
Dentro da Semana Nacional 
de Educação Financeira 
promovemos 2 workshops, um 
para jovens e outro direcionado 
a microempreendedores 
individuais

299 participantes

Março

Julho

Outubro

Novembro

Projeto Bayley III: escalas de 
desenvolvimento do bebê e da 
criança pequena, Apae de Tubarão

A importância da compra de uma escala de 
avaliação Bayley pode não ser compreendida 
de cara por quem não acompanha o trabalho 
da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, a Apae. Mas a Daniela Réus, 
gestora de projetos da Apae de Tubarão, 
explica.

“O objetivo principal da Bayley é identificar 
crianças com idade de zero até 42 
meses que apresentam atrasos no seu 
desenvolvimento cognitivo, da linguagem ou 
motor”.

Com o apoio do Fundo Social, a Apae de 
Tubarão pode adquirir a escala Bayley e 

agora conseguirá detectar com mais precisão 
esses atrasos. 

“Quanto mais cedo e mais preciso for 
o diagnóstico, mais fácil é realizar o 
planejamento e o tratamento da criança.
A aquisição da Escala foi fundamental para 
o nosso trabalho”,  Daniela Réus, gestora de 
projetos da Apae de Tubarão.

A Associação tem mais de 400 alunos 
que, além de serviços educacionais, tem 
à disposição fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, assistência psicológica, 
serviço social, odontologia, dentre outros. 

O Programa foi criado e implementado de 
maneira conjunta entre as cooperativas, 
centrais e a Fundação Sicredi. Por meio de 
uma metodologia própria, a iniciativa fornece 
subsídios para a realização de workshops.

No sul de Santa Catarina, adotamos essa 
metodologia e levamos conhecimento sobre 
educação financeira para crianças, jovens e 
microempreendedores individuais em ações 
presenciais e remotas, durante todo o ano. 

Confira:

O projeto “Escalas de desenvolvimento do bebê e 
da criança” da Apae de Tubarão, foi contemplado 
com recurso

De modo remoto, levamos conhecimento para 
microempreendedores individuais Workshop virtual com os alunos do Colégio Unesc

Em março, realizamos uma oficina presencial para 
alunos do Colégio Satc
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Seguindo os principais balizadores do cooperativismo, 
em especial a “transparência na gestão”, apresentamos a 
situação econômico-financeira e patrimonial da Cooperativa. 
O crescimento obtido, reflete o nosso trabalho voltado ao 
crescimento e à expansão.
Quando comparamos esses números com os anos anteriores, 
fica claro o quanto estamos construindo uma cooperativa sólida, 
baseada em uma relação de confiança com os associados e 
demais públicos que se relacionam com a Sicredi Sul SC.

Crédito total (milhões de R$)

337.856

2018

428.681

2019

711.815 

2020

+66% +27% 

Associados (milhares)

19.462

2018

21.752

2019

24.924

2020

+15% +12% 

Depósitos (milhões de R$)

359.009

2018

459.029 

2019

778.963 

2020

Poupança (milhões de R$)

40.29340.293

2018

50.226

2019

78.632

2020

+70% +28% +57% +25% 

Patrimonio líquido (milhões de R$)

64.618

2018

87.858

2019

116.959

2020

Resultado (milhões de R$)

17.254

2018

20.840

2019

26.797

2020

+33% +36% +29% +21% 

Recursos administrados (milhões de R$)

468.087

2018

606.550

2019

955.329

2020

Credito rural e direcionados (milhões de R$)

70.324

2018

93.065

2019

137.445

2020

+57% +30% +48% +32% 

NPS - Net Promoter 
Score – Indicador 
de satisfação dos 

associados

+4%
Índice de soluções 

financeiras por 
associado

+5%
Uso de canais 

alternativos pelos 
associados

+22%

Acesse e confira 
as nossos 

demonstrativos 
financeiros de 

2020



www.sicredi.com.br/sulsc

Nos acompanhe nas redes sociais:

Sicredi Sul SC

Acesse o nosso site 
e as nossas redes 
sociais utilizando o 
QR Code ao lado


