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Mensagem do
CONSELHO
Aqui no Sicredi, acreditamos que fazer juntos faz a dife-
rença e que a força do coletivo é a força que faz um 
mundo melhor. Esse modelo de desenvolvimento con-
junto, norteia nossa forma de atuação há 38 anos, e foi 
através dele, que construímos juntos uma Cooperativa 
voltada ao desenvolvimento das pessoas e da nossa 
região.

Mesmo em um ano desafiador como foi 2020, marcado 
pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), continuamos 
junto às comunidades. Cuidamos das pessoas através 
de movimentos como Gente que Coopera Cuida e Eu 
Coopero com a Economia Local, e tivemos o bem-estar 
de colaboradores e associados como foco, atuando  for-
temente para que as demandas fossem atendidas. 

Juntos e através da nossa forma de atuação, mantive-
mos nosso atendimento próximo, valorizando o relacio-
namento e buscando facilitar a vida financeira de 
nossos associados, nas nossas 21 agências, ou por meio 
dos canais eletrônicos de atendimento. 

Apesar da adaptação que este cenário exigiu, apresen-
tamos crescimento significativo, o que demonstra a 
solidez da Cooperativa, gestão eficiente e a parceria com 
nossos quase 70 mil associados na região.

No crédito, ampliamos nossas linhas, com o objetivo de 
dar suporte aos associados na manutenção das suas 
atividades econômicas e tivemos o maior volume de 
recursos investidos na região, na história da Cooperati-
va, reforçando que nossa essência de fazer juntos, foi 
fundamental. 

Temos orgulho de participar das conquistas e da reali-
zação dos projetos de nossos associados, de estar ao 
lado dos produtores rurais, das empresas, do comércio e 
também das comunidades, afinal nosso compromisso 
com a região vai além da atuação econômica. É através 
da soma de pequenas ações que construímos uma 
sociedade melhor, mais próspera e mais humana.

Que em 2021 possamos continuar juntos, cooperando 
por uma região cada vez melhor para se viver. 

Muito obrigado! Ricardo Cé
Presidente do Sicredi

Região dos Vales

“ Em 2020 fortalecemos nossos 
laços através da cooperação e 

solidariedade, reafirmando 
nosso compromisso de 
estarmos ao lado dos 

associados e da região. Em 2021, 
esses valores continuarão 

presentes! E é dessa forma, 
sempre acreditando na nossa 
causa e estando ao lado dos 

nossos associados que 
fortaleceremos nossa parceria 

no novo ano que se inicia. 
Contem com o Sicredi.”
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Nossa forma
de atuação

Acreditamos que, quando pessoas se unem pelo mesmo 
ideal, a sociedade prospera. Somos uma instituição finan-
ceira cooperativa que tem como propósito reinvestir local-
mente os recursos administrados, gerando mais renda e 
desenvolvimento nas cidades onde estamos presentes. 

Estamos comprometidos em prestar um atendimento pró-
ximo, baseado na construção de um relacionamento dura-
douro e de confiança. Como é intrínseco do nosso modelo 
de negócio, acompanhamos de perto a realidade dos asso-
ciados e da região onde estamos presentes, o que possibi-
lita ampliar a oferta de soluções adequadas às necessida-
des de cada um.

Em um ano marcado pelo distanciamento humano, nossos 
meios eletrônicos de atendimento (caixas automáticos, 
internet banking e aplicativo) viabilizaram atender muitas 
demandas de nossos associados, permitindo a realização 
de parte das operações sem a necessidade de ida às agên-
cias. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e 
demais orgãos competentes, mantivemos o atendimento 
de forma presencial, cumprindo todos os protocolos e 
priorizando a saúde dos colaboradores e associados.

Além do compromisso com o atendimento e desenvolvi-
mento da região, disponibilizamos uma política de preços 
competitiva, proporcionando assim, benefícios econômi-
cos nas operações realizadas com nossos associados, e a 
participação nos resultados da Cooperativa, através de 
pagamento de juros ao capital social e distribuição de 
sobras (resultado).

Apoiamos as iniciativas locais e ações sociais, contribuindo 
com a comunidade onde atuamos, gerando identificação 
com as pessoas e com o local onde estamos inseridos.
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Compromisso
com o associado

Apoio às iniciativas 
locais da comunidade

Resultados
compartilhados

Desenvolvimento
local e regional

Nossa
forma de
atuação



 

Recursos reinvestidos
na região

Nossa forma de atuação, própria do modelo 
cooperativo, incentiva o desenvolvimento 
regional, viabilizando as atividades dos nossos 
associados, gerando impacto positivo nas 
comunidades onde estamos presentes. Rein-
vestimos localmente os recursos que adminis-
tramos, estimulando a geração de renda, coo-
perando com o desenvolvimento das famílias, 
empresas e pessoas que vivem aqui. 

Comprometidos com o crescimento dos nossos 
associados, ampliamos o montante investido 
em crédito, que é considerado uma das mais 
importantes ferramentas de desenvolvimento 
econômico e social, possibilitando a manuten-
ção e ampliação das atividades econômicas 
dos nossos associados.

Tivemos o maior crescimento na Carteira de 
Crédito, em toda história da Cooperativa, com 
42%  de aumento, comparado ao ano anterior. 
Esses recursos contribuíram para o desenvol-
vimento de diversos setores econômicos e 
geraram um impacto positivo na região.

Disponibilizamos, através de linhas de crédito, 
cerca de R$ 1,01 bilhão em recursos, em 29,8 
mil operações, nos 18 municípios da nossa área 
de atuação. Desse valor, R$ 214 milhões foram 
destinados para o crédito rural, fortalecendo o 
agronegócio,  que é uma das principais ativida-

des econômicas da região, R$ 565,5 milhões 
para indústria, comércio e serviços, propician-
do a geração de empregos e oportunidades às 
pessoas que vivem aqui e R$ 232,5 milhões 
para pessoas físicas, para aquisição de bens e 
consumo em geral.

Por meio da linha de crédito do Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Pronampe), atendemos 
908 empresas, com um montante de R$ 43 
milhões liberados, destinado ao desenvolvi-
mento e o fortalecimento dos negócios. 

Através do Programa Emergencial de Acesso a 
Crédito (PEAC FGI), atendemos 240 pequenas e 
médias empresas, totalizando R$ 76,9 milhões 
liberados. Também foram realizadas prorro-
gações de parcelas de empréstimos vigentes e 
a redução de tarifas como forma de amenizar 
os impactos aos associados afetados pela 
estiagem e pela pandemia.

Independente do momento econômico, nossos 
associados sabem que podem contar conosco 
para viabilizar seus projetos. Para a Cooperati-
va, colaboradores e associados, esta parceria 
é motivo de orgulho, pois possibilita o cresci-
mento de todos, gerando um ciclo virtuoso de 
desenvolvimento.
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO
REALIZADAS NA REGIÃO

VOLUME DE CRÉDITO
INVESTIDO NA REGIÃO

(em milhões de reais)

R$ 1,01 BILHÃO

Crédito Rural
R$ 214Crédito Pessoa

Física

R$ 232,5

Crédito Indústria
e Comércio

R$ 565,5

29.874
OPERAÇÕES

Crédito Indústria
e Comércio

11.671
Crédito Rural
4.041

Crédito Pessoa 
Física

14.162
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Investimentos
no agronegócio

O agronegócio é uma das principais atividades econômicas 
em nossa região, tendo um papel fundamental para a gera-
ção de renda para muitos dos nossos associados. Incentivar 
seu desenvolvimento é um fator importante e contribui com 
o crescimento e fortalecimento da economia regional.

Em 2020, com linhas de crédito específicas para o setor, coo-
peramos para viabilizar a modernização das propriedades 
rurais, a diversificação das atividades, a melhoria das condi-
ções de trabalho, a ampliação da produtividade, a geração de 
renda e a permanência das famílias no meio rural. 

O valor total destinado pelo Sicredi Região dos Vales em 
linhas de crédito rural foi de R$ 214 milhões, atendendo a 
projetos de 2,8 mil associados nas áreas de avicultura, 
suinocultura, pecuária leiteira, produção de grãos e demais 
culturas existentes na nossa região. 

Oferecer as soluções necessárias para a realização de proje-
tos e estar ao lado dos produtores rurais, evidencia a impor-
tância da parceria e da cooperação no desenvolvimento da 
nossa região.

VALORES DESTINADOS PARA OPERAÇÕES
DE INVESTIMENTO (em milhões de reais)

Pecuária leiteira
R$ 22,7

R$ 151,3
MILHÕES Avicultura

R$ 71,9

Máquinas e implementos
R$ 16,4 

Suinocultura
R$ 31,1

Outras culturas
R$ 5,7 Comercialização

R$ 3,5
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VALORES DESTINADOS PARA  OPERAÇÕES
DE CUSTEIO (em milhões de reais)

R$ 62,7
MILHÕES

Plantio
de milho

R$ 23,9
Plantio
de Soja

R$ 16,5

Pecuário - compra
de insumos

R$ 16,6

Outras culturas
R$ 5,7



foram destinados para operações de custeio, 
aplicados principalmente na formação de lavou-
ras e pastagens, fundamentais para o cultivo 
das matérias-primas que abastecem as indús-
trias de alimentação da região. Esse recurso 
viabilizou o plantio de 18,4 mil hectares e esti-
ma-se que R$ 171,9 milhões de faturamento 
tenham sido gerados aos produtores.

foram destinados para operações de investimen-
to, comercialização e industrialização, alocados 
principalmente nas atividades de suinocultura, 
avicultura, pecuária leiteira, aquisição de máqui-
nas e implementos e construção de galpões e 
silos. Foram 1.146 operações realizadas, contri-
buindo para a modernização e ampliação da 
produtividade nas propriedades rurais.  

produtores rurais da região foram atendidos 
com os recursos de crédito rural concedidos 
pelo Sicredi Região dos Vales, tanto para opera-
ções de custeio quanto investimento.

é a participação do Sicredi Região dos Vales no 
volume total de operações disponibilizadas em 
linhas de crédito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
na região, evidenciando o importante papel da 
instituição no fomento da agricultura familiar e 
no desenvolvimento regional.

CUSTEIO

PRODUTORES ATENDIDOS

INVESTIMENTO

PARTICIPAÇÃO

R$ 62,7 milhões 

2.841 

R$ 151,3 milhões 

58,3% 
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Investimentos na
indústria e comércio

O nosso compromisso como instituição financeira coopera-
tiva é incentivar o crescimento e o desenvolvimento das 
empresas da nossa região. Independente do momento, 
nossos associados sabem que podem contar com a nossa 
parceria para viabilizar seus projetos e garantir a continui-
dade e ampliação das suas atividades.

Em 2020, reforçamos essa forma de atuação, atendendo 
2.016 empresas com linhas de crédito. Foram disponibiliza-
dos, no total, R$ 565,5 milhões em recursos. O acesso aos 
valores viabilizou o desenvolvimento de micro, pequenas, 
médias e grandes empresas, resultando na ampliação da 
produção, aprimoramento da produtividade e investimento 
em novos negócios, produtos e mercados. 

Os valores disponibilizados também permitiram a aquisição 
de máquinas e equipamentos, a realização de reformas e 
pagamento de despesas operacionais, como salário dos 
funcionários, contas de água, luz e aluguel, compra de 
matérias-primas e mercadorias, entre outras finalidades.  

Considerando o cenário de pandemia, e reforçando nossa 
forma de atuação, de estar ao lado do quadro social, foram 
prorrogadas operações de crédito aos associados que 
necessitaram de adequação nos prazos de pagamento. 
Através das linhas de crédito do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe),  do Programa Emergencial de Acesso a Crédito 
(PEAC FGI) e do Programa Emergencial de Suporte a Empre-
gos (PESE), foram atendidas 1.230 empresas na região. 

Por meio desta parceria e da concessão de recursos com 
taxas e condições diferenciadas, possibilitamos a continui-
dade e evolução das empresas, gerando mais renda, melhor 
qualidade de vida e melhores oportunidades para as pesso-
as que vivem aqui.
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foram destinados principalmente para capital 
de giro e investimentos,  cooperando com o 
desenvolvimento e fortalecimento da econo-
mia local.

CRÉDITO PARA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

R$ 565,5 milhões 
contaram com a parceria financeira do Sicredi 
para financiamento de suas atividades.

PARCERIA NOS PROJETOS

2.016 empresas 

Cerâmica Barrense,
localizada em Arroio do Meio.
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Compromisso com
o atendimento

Fazer juntos também é cuidar de todos nós!

Em um ano marcado pelo distanciamento 
social, redobramos os cuidados com a saúde 
dos nossos colaboradores e associados. Com 
todos os cuidados e medidas de higiene, 
prezamos o nosso compromisso pelo atendi-
mento e continuamos ao lado da comunidade 
de forma segura. 

Nesse período, os meios eletrônicos de aten-
dimento (caixas automáticos, internet 
banking, aplicativo e WhatsApp) também 
foram nossos aliados, permitindo comodidade 
e tranquilidade ao associado na realização de 
boa parte das operações, evitando a circula-
ção nas agências. Além disso, o Pix, sistema de 
pagamentos instantâneo do Banco Central do 
Brasil, trouxe mais conveniência ao permitir 
pagar, receber e transferir valores a qualquer 
hora do dia, sete dias por semana.  

Mesmo em um momento tão adverso, traba-
lhamos fortemente para que as demandas do 
quadro social fossem atendidas, preservando 
nossa missão de valorizar o relacionamento, 
oferecer soluções financeiras adequadas e 
contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida dos nossos associados. 

Dessa forma, para entender se nosso atendi-
mento está adequado e se as experiências 
geradas estão sendo positivas, realizamos 
mensalmente uma pesquisa de satisfação 
com os associados. O bom desempenho nos 
resultados dessa pesquisa, reforça ainda mais 
o nosso compromisso em continuar entregan-
do um atendimento baseado em confiança e 
proximidade com cada associado para ofertar 
soluções adequadas, com transparência, ética 
e preços justos. 
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Qualificação dos colaboradores

capacitações foram realiza-
das com o objetivo de aprimo-
rar as experiências geradas 
aos nossos associados.

dos colaboradores com cargos 
auditáveis pela Associação Brasileira 
de Entidades dos Mercados Financei-
ros (ANBIMA) estão certificados.

dos colaboradores realizaram a 
formação de Pós-Graduação em 
Gestão de Serviços Financeiros 
promovida pela Cooperativa.

24

novos profissionais foram contratados em 
2020, ampliando a equipe de trabalho para 241 
colaboradores. 

10 

100% 61%

Contratações

Levando em conta todas as medidas de proteção e 
distanciamento necessárias, seguimos ao lado dos 
associados mantendo o atendimento em nossas 
agências no horário das 9h às 16h.

Disponibilidade



Espaço reservado para foto 
Agência Arroio do Meio
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Soluções que 
cooperam com você

Procuramos estar presentes na vida de 
nossos associados, conhecendo e entendendo 
suas necessidades para oferecer soluções 
inteligentes para sua vida financeira. Oferece-
mos produtos e serviços financeiros de um 
jeito simples e próximo para você, para a sua 
empresa e para o agronegócio.

Contamos com uma equipe capacitada, pronta 
para oferecer soluções que proporcionem 
crescimento, realização de sonhos, segurança, 
proteção, tranquilidade e comodidade para 
facilitar a sua vida. 

Através do crédito, o Sicredi atendeu nova-
mente a demanda por recursos de 11,6 mil 
associados, tanto para consumo quanto para 
fomento das atividades econômicas. Foram 
29,8 mil operações de crédito realizadas 
durante o ano de 2020. 

Os seguros, garantiram a tranquilidade de 16,3 
mil associados da região no ano que passou. 
Cerca de R$ 10 milhões foram indenizados 
pela Cooperativa com o objetivo de reduzir os 
impactos ocasionados por imprevistos, 
reconstruir o patrimônio e garantir a seguran-
ça dos associados. Além das compensações 
proporcionadas pelo produto, os sorteios 
semanais de prêmios dos seguros residencial 
e de vida também contemplaram sete asso-
ciados da região, distribuindo R$ 305 mil em 
prêmios. 

As várias opções de investimentos disponíveis 
foram importantes novamente para assegu-
rar a tranquilidade dos associados. A Poupan-

ça Sicredi, o Sicredinvest, os Fundos de Inves-
timento e os Planos de Previdência, por exem-
plo, foram importantes para a segurança e a 
formação de economias do quadro social. 

Com as diversas opções de consórcios, o 
Sicredi viabilizou a aquisição de imóveis, terre-
nos, automóveis, motocicletas, caminhões, 
utilitários e tratores de forma programada 
para 450 associados. Foram R$ 32,7 milhões 
em crédito de consórcio utilizados no ano de 
2020.

Já o crédito imobiliário, possibilitou a realiza-
ção do sonho da casa própria para muitos 
associados no ano que passou. Foram R$ 8,5 
milhões destinados para compra ou constru-
ção de imóveis.

Em um mundo cada vez mais conectado e inte-
rativo, tivemos o aumento no uso de cartões e 
canais digitais. No último ano 26,6 mil associa-
dos utilizaram o cartão em suas compras, 
evitando o uso de dinheiro em espécie e pro-
porcionando mais segurança e conveniência. 
Já o Aplicativo Sicredi e Internet Banking, 
registraram um aumento de 36% na sua taxa 
de utilização.

A novidade ficou por conta da implantação do 
WhatsApp Corporativo, que veio para entregar 
ainda mais facilidade e comodidade aos asso-
ciados, e do Pix, sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco Central do Brasil, que 
veio para trazer mais conveniência, permitin-
do pagar, receber e transferir valores a qual-
quer hora do dia, sete dias por semana.
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associados utilizaram os financia-
mentos do Sicredi para viabilizar a 
realização de sonhos ou projetos.

11,6 mil 
associados utilizaram as soluções 
de investimento do Sicredi para 
garantir um futuro com mais 
rentabilidade e segurança.

34,2 mil 
foram disponibilizados em indeni-
zações pelos seguros do Sicredi 
com o objetivo de proteger o patri-
mônio e garantir a tranquilidade 
dos associados.

R$ 10 milhões 

associados utilizaram o cartão do 
Sicredi em suas compras durante o 
ano, reduzindo o uso do dinheiro 
em espécie e proporcionando mais 
segurança para todos.

26,6 mil 
associados utilizaram o Internet 
Banking ou o aplicativo do Sicredi  
para fazer consultas, pagamentos 
e movimentações, proporcionando 
mais tempo e conveniência para 
seu dia a dia.

29,5 mil 
de recursos foram utilizados pelos 
associados através do consórcio 
para aquisição de imóveis, terre-
nos, automóveis, motocicletas, 
caminhões, utilitários, tratores e 
outros bens.

R$ 32,7 milhões 
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Benefícios econômicos
e preços competitivos

Além de compartilhar os resultados, reinvestir 
recursos nas comunidades e prezar pelo aten-
dimento próximo, gerando uma melhor expe-
riência aos nossos associados, temos o com-
promisso de disponibilizar produtos e serviços 
de qualidade com preços competitivos, que 
possibilitem benefícios econômicos nas ope-
rações realizadas pelos nossos associados.

Em 2020, geramos cerca de R$ 84,4 milhões 
em economia para os nossos associados, con-
forme quadro abaixo. Esse total refere-se à 
diferença entre o valor pago pelo associado 
em tarifas de manutenção de conta corrente e 
taxas de juros de operações de crédito (cheque 

especial e crédito geral), somado ao valor que 
deverá ser compartilhado com os associados 
através do pagamento de juros ao capital 
social e distribuição de sobras.

Estimamos que esse valor de economia seja 
ainda maior, já que o cálculo não considera os 
benefícios originados das demais soluções do 
nosso portfólio, como seguros, consórcios, 
cartões, cobrança, entre outros.

Assim, o valor de benefícios gerados para o 
associado fortalece a economia local, e possi-
bilita uma maior disponibilidade de recursos e  
agregação de renda.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS COM TAXA DE JUROS  ¹

Média Sicredi Média Bancos

Crédito Geral 1,14% a.m.

Cheque Especial Pessoa Física

Cheque Especial Pessoa Jurídica

Finalidade Diferença Benefício

1,77% a.m. 35,51% R$ 49.233.148

4,71% a.m. 6,75% a.m. 30,21% R$   2.484.731

4,75% a.m. 12,27% a.m. 61,30% R$    6.021.743

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS COM TARIFAS - CESTA DE SERVIÇOS  ²

Média Sicredi Média Bancos

Cesta de Serviços Pessoa Física R$ 11,30 a.m.

Cesta de Serviços Pessoa Jurídica

Finalidade Diferença Benefício

R$ 27,50 a.m. 58,91% R$ 4.976.834

R$ 27,00 a.m. R$ 105,0 a.m. 74,29% R$ 3.542.760

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS COM DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS) ³

Valor previsto conforme propostas do Conselho de Administração
(Pagamento de Juros ao Capital + Distribuição de Sobras) R$ 18.191.226

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS AGREGADOS AOS ASSOCIADOS (1+2+3)

R$ 84.450.442
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VALOR AGREGADO
R$ 84,4 milhões
foram gerados em benefícios econômicos aos 
associados através da diferença em relação a taxas 
de juros de operações de crédito (crédito geral e 
cheque especial), tarifas de manutenção de conta 
corrente e ao valor que deverá ser compartilhado 
com os associados com pagamento de juros ao 
capital social e participação nos resultados. 

TAXA CHEQUE ESPECIAL 
30,2 %
menor do que a taxa média praticada pelas demais 
instituições financeiras nas taxas de cheque 
especial para pessoas físicas. Já para pessoas 
jurídicas a diferença chega a 61,3%.

TAXA CRÉDITO GERAL 
35,5%
menor do que a taxa média praticada (pessoas 
físicas e jurídicas) pelas demais instituições 
financeiras nas taxas de crédito geral recursos 
livres.

TARIFAS DE CONTA CORRENTE  
58,9%
menor do que o preço médio praticado pelas demais 
instituições financeiras em tarifas de manutenção 
de conta corrente para pessoas físicas. Para 
pessoas jurídicas a diferença foi de 74,3%.
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Resultados
compartilhados

Por ser uma instituição financeira cooperativa, o Sicredi 
possui uma filosofia diferente. Além do compromisso com 
o atendimento, com o desenvolvimento da região, com a 
disponibilidade de soluções com qualidade e preços com-
petitivos, também compartilhamos os resultados com os 
nossos associados.

Anualmente, de acordo com o desempenho econômico da 
Cooperativa, os resultados são compartilhados com os 
associados através do pagamento de juros ao capital 
social e da distribuição de sobras (resultado).

O valor compartilhado com cada associado varia de 
acordo com a utilização dos produtos e serviços como: 
investimentos, conta corrente, crédito, cheque especial, 
seguros, cartões e consórcios. Dessa forma, quanto mais o 
associado utiliza nossas soluções, maior será  seu valor de 
participação nos resultados.

Em 2020, dos R$ 65,7 milhões de resultados gerados atra-
vés dos negócios realizados, R$ 18,2 milhões (28%) deve-
rão retornar aos associados como pagamento de juros ao 
capital social e distribuição de sobras (resultado).

Nos últimos cinco anos, compartilhamos R$ 94,6 milhões 
com os nossos associados, valorizando a sua participação 
na Cooperativa e contribuindo para que os recursos 
permaneçam em nossa região.

PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS 
R$ 18,2 milhões

Evolução dos  resultados compartilhados
com os associados (Milhões de reais)

deverão retornar aos associa-
dos através do pagamento de 
juros ao capital social e distri-
buição de sobras (resultado), 
conforme proposta do Conselho 
de Administração a ser apre-
sentada na Assembleia.

RETORNO

28%
é o percentual do resultado 
gerado pelo Sicredi Região dos 
Vales em 2020, que deverá 
retornar aos associados como 
pagamento de juros ao capital 
social e distribuição de sobras 
(resultado).

18,9

2017

18,5

2018

20,3

2019

18,2

2020

18,7

2016
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Por ser uma instituição financeira cooperativa, o Sicredi 
possui uma filosofia diferente. Além do compromisso com 
o atendimento, com o desenvolvimento da região, com a 

disponibilidade de soluções com qualidade e preços 
competitivos, também compartilhamos os resultados 

com os nossos associados.
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Relacionamento com
a comunidade

Um propósito sempre norteou as ações do Sicredi Região dos Vales: construir uma cooperativa 
sólida, sustentável, que reinveste localmente os recursos que administra, tem compromisso com a 
comunidade onde atua e valoriza muito o relacionamento e  atendimento aos seus associados. 

Neste período onde a cooperação e a ajuda mútua estiveram ainda mais em evidência, a Cooperativa 
reforçou seu compromisso e se solidarizou com as ações de interesse coletivo da região. Em 2020, 
mais do que nunca, cooperar fez toda a diferença! 

Solidariedade e cooperação 
com a comunidade
Estivemos próximos dos nossos associados e 
da comunidade, desenvolvendo uma série de 
iniciativas durante o ano de 2020.

Destinamos recursos aos hospitais da nossa 
área de atuação a fim de auxiliar na compra de 
EPIs (Equipamento de proteção individual) e 
outras necessidades específicas na área da 
saúde.

Realizamos a doação de mais de 1.100 itens à 
população afetada pelas cheias que atingiram 
a região.

No mês de agosto, repetimos a ação de incen-
tivo e valorização às iniciativas sociais, atra-
vés do projeto “Juntos pela Região”, repassan-
do recursos aos 18 municípios da nossa área 
de abrangência. Ao todo, foram contempladas 
64 iniciativas nas áreas de cultura, educação, 

esporte, inclusão, saúde, segurança, solidarie-
dade e sustentabilidade.

Também foram beneficiadas, com um aporte 
financeiro, cerca de 80 comunidades e capelas 
nos municípios de Arroio do Meio, Encantado e 
Roca Sales.

No somatório as iniciativas representam um 
montante de R$ 460 mil, beneficiando uma 
parcela significativa da população regional. 

O presidente do Sicredi Região dos Vales, 
Ricardo Cé, salientou que o objetivo das doa-
ções foi cooperar com o bem-estar das pesso-
as através de apoio e parceria com entidades 
que prestam relevantes serviços à sociedade. 
"Neste momento, cooperar faz toda a diferen-
ça. Seguiremos juntos e unidos pelo desenvol-
vimento da região”, afirma.
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Projeto “Juntos
pela Região”



Educação
Programa A União Faz a Vida 

Acreditamos que a educação é o elemento transformador 
da sociedade. O Programa A União Faz a Vida é o principal 
programa de educação do Sicredi e objetiva construir e 
vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania.

Aqui no Sicredi Região dos Vales, o Programa A União Faz a 
Vida está presente em 27 escolas e envolve 2.965 alunos 
da região. No ano de 2020, foram realizados 5 encontros 
de forma on-line, reunindo 100 educadores dos municípios 
Anta Gorda, Encantado e Putinga, onde foram trabalhadas 
práticas docentes para uma nova realidade na esfera da 
educação.

O início da formação ocorreu através de uma Palestra Live, 
com o tema: “A diferença e a originalidade, o profissional 
que inova”, conduzida pelo Professor Doutor Max Haetin-
ger, que também encerrou as atividades do ano falando 
sobre o tema “Escolas que encantam: Juntos mesmo à 
distância”. 

O Programa A União Faz a Vida é desenvolvido em parceria 
com as Secretarias de Educação e conta com a assessoria 
pedagógica da UNIVATES.

Prof. Dr. Max Heatinger durante abertura on-line da Formação 2020.

presente

escolas
em 27

alunos
 participantes

2.965

educadores 
envolvidos

100
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Educação financeira para uma vida mais próspera

Em 2020, também lançamos um Programa 
inovador de educação financeira, o Cooperação 
na Ponta do Lápis. Com o propósito “Cooperar 
para uma vida financeira sustentável”, o Progra-
ma traz ações para associados e comunidade. 

Com as ações do Programa, vamos compartilhar 
práticas a fim de proporcionar uma vida finan-
ceira mais sustentável para as pessoas, pen-
sando em públicos de diferentes idades, contex-
tos sociais e econômicos, impulsionando o cres-
cimento dos nossos associados, das comunida-
des e contribuindo para uma sociedade melhor.

Nosso Programa é para todos: pessoas físicas, 
microempreendedores, adolescentes e crian-
ças. Queremos ajudar a transformar a vida 
financeira nas comunidades em que atuamos, 
levando mais informação, conhecimento e boas 
práticas para melhorar a relação das pessoas 
com o dinheiro. 

Assim, construímos o Programa Cooperação na 
Ponta do Lápis: de forma colaborativa e com o 
objetivo de proporcionar uma vida financeira 
mais sustentável por meio da Educação Finan-
ceira.

Educadores durante Formação 2020 com a mascote do Programa A União Faz a Vida.
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Crescimento
sustentável

A união das pessoas em prol de um mesmo 
objetivo é a essência do cooperativismo. E foi a 
união e a parceria com nossos associados, 
somados ao modelo de gestão do Sicredi 
Região dos Vales, que possibilitaram apresen-
tarmos um desempenho sólido e sustentável 
em 2020. 

O ano que passou foi desafiador. Com todos os 
cuidados e recomendações, mantivemos 
nosso atendimento próximo, valorizando o 
relacionamento e buscando facilitar a vida 
financeira de nossos associados, nas nossas 
21 agências, ou por meio dos canais eletrôni-
cos de atendimento. 

A evolução dos negócios realizados com o 
quadro social e eficiência na gestão da Coope-
rativa geraram um resultado (sobras) de R$ 
65,7 milhões, e um crescimento médio em 
Ativos Administrados e Patrimônio Líquido de 
20% no ano.

O Índice de Basileia, que avalia a relação entre 
o patrimônio das instituições financeiras e o 
valor de seus ativos ponderados pelos corres-

pondentes riscos, atingiu o índice de 35,56%, 
quase três vezes superior ao índice mínimo de 
13% exigido pelo Banco Central do Brasil, 
refletindo a capacidade de expansão das ope-
rações e a solidez da Instituição. 

Entre os principais reconhecimentos nacio-
nais, conquistamos juntamente com as demais 
cooperativas do Sistema, o 2º lugar no ranking 
de Crédito Rural do anuário Melhores & Maio-
res da Revista Exame e o destaque em opera-
ções de crédito no ranking do BNDES como o 
agente financeiro que mais liberou recursos de 
Programas Agrícolas do Governo Federal no 
Brasil. A nível estadual, recebemos o prêmio 
Top of Mind RS, por ser a marca mais lembrada 
entre as Cooperativas de Crédito do Rio 
Grande do Sul.

No âmbito regional, superamos a marca de 1 
bilhão de reais em carteira de crédito, com cres-
cimento de 42% no ano, contribuindo para a 
manutenção e ampliação das atividades econô-
micas de nossos associados,  criação de empre-
gos e geração de renda, fortalecendo a econo-
mia da nossa região.

“ 2020 foi um ano desafiador! Juntos, com a 
parceria dos associados e equipe de 
colaboradores, alcançamos bons indicadores 
de desempenho, fortalecendo nossa forma de 
atuação e a solidez da nossa Cooperativa. ”

Roberto Scorsatto
Diretor Executivo do Sicredi Região dos Vales
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Gráfico comparativo do Índice
de Basileia

13%

Índice de
Basileia
mínimo
exigido

pelo Banco
Central

Índice de
Basileia

do Sicredi
Região dos

Vales

35,56%

Evolução do Patrimônio Líquido 
da Cooperativa (em milhões de reais)

356,0

2017

413,5

2018

472,6

2019

531,5

2020
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Desempenho

Aplic. Mercado Financeiro

Operações Crédito

(-) Provisão Operações Crédito

 2.051.674.190 

 1.290.883.807 

( 133.895.026)

 1.818.794.784 

 907.316.062 

(115.566.302)

Permanente

Outros Créditos

 76.353.027 

 42.679.748 

 79.250.006 

 34.550.129 

Depósitos Conta Corrente

Aplicações de associados

Repasses (Bco. Sicredi, BNDES e BRDE)

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

 271.865.160 

 1.959.788.587 

 498.276.210 

 158.838.247 

 1.641.923.861 

 390.633.378 

 66.273.565 

 531.492.224 

 60.298.559 

 472.650.634 

26   |  Sicredi  Região dos Vales

Demonstrativo Gerencial do Balanço  

Ativo 2019 2020 Passivo 2019 2020

 2.724.344.679 Total Ativo  3.327.695.746 Total Passivo  2.724.344.679  3.327.695.746 

Demonstrativo do Resultado     

Receitas/Despesas 2019 2020

Rendas das Aplicações do Mercado Financeiro  

Rendas de Operações de Crédito  

Rendas de Produtos e Serviços  

 42.498.510

 106.802.006

 38.935.348

Outras Receitas Operacionais   6.114.830

 86.008.046

 106.515.150

 33.210.258

 1.590.194

Total de Receitas   227.323.648  194.350.694

Despesas com Captação de Recursos

Despesas Administrativas e Operacionais

 72.412.666 39.013.685

 74.055.019 69.454.494

Provisões Sobre Operações de Crédito  15.314.625 20.160.773

Total de Despesas 161.782.310 128.628.952

 65.541.338Resultado (Sobras) do Exercício Antes das Destinações  65.721.742

Destinação do Resultado   2019 2020

Resultado do Exercício  65.541.338  65.721.742

(-) Pagamento de Juros ao Capital

(-) Destinação FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social)

(-) Destinação Reserva Legal

 (4.392.041)

 (3.066.485)

 (30.664.851)

 (7.153.942)

  (2.919.370)

 (29.193.698)

 26.274.328Resultado (Sobras) à Disposição da Assembleia  27.598.365 



Associados

 63.761 

2018

 66.946 

2019

 69.662 

2020

Recursos Captados (Milhões de reais)

 1.625,4 

2018

 1.800,7 

2019

 2.231,6 

2020

Crédito Total (Milhões de reais)

 736,0 

2018

 907,3 

2019

 1.290,9 

2020

Patrimônio Líquido (Milhões de reais)

 413,5 

2018

 472,6 

2019

 531,5 

2020

Ativos Financeiros Administrados (Milhões de reais)

 2.775,0 

2018

 3.180,7 

2019

 4.054,0 

2020

Resultado -Sobras - (Milhões de reais)

 57,2 

2018

 65,5 

2019

 65,7 

2020

Parecer do Conselho fiscal

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região dos Vales - Sicredi Região dos 
Vales RS e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações 
financeiras, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Pelas políticas de Governança adotadas pela 
Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de auditoria dos auditores independentes, emitido pela  Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações.

(Depósitos + Poupança + Fundos)

(Recursos Próprios + Recursos Repassados) (Reservas + Capital Social+Sobras)

(Recursos + Crédito Total + Patrimônio Líquido) (Antes das Destinações)

 61.038 

2017

 1.384,2 

2017

 604,7 

2017

 356,0 

2017

 2.344,9 

2017

 56,1 

2017

Celso Lino Frozza Kleberson Salton VanzellaFernando Roberto Bruxel
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