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A administração da Sicredi Expansão - Cooperativa de Crédito, em conformidade aos dispositivos legais 
e estatutários, divulga as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, juntamente com o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras.

Seguindo os principais balizadores do cooperativismo, em especial a “transparência na gestão”, 
explanamos aos nossos associados a situação econômico-financeira e patrimonial da Cooperativa, com 
foco em crescimento e expansão.

Ao longo de 2020, seguimos enfrentando a pandemia do novo Coronavírus (COVID 19) no país. 
Estivemos sempre juntos à população, prestando o atendimento necessário aos associados, 
colaboradores e às comunidades. Tomamos os cuidados para evitar a propagação da doença, seguindo 
as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e demais órgãos competentes 
no combate ao vírus; e mantivemos viva a nossa missão: valorizar o relacionamento, oferecer soluções 
financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da 
sociedade. 

Atuamos e desenvolvemos ações na comunidade em que estamos inseridos, com projetos relevantes 
para a sociedade. Destacamos os seguintes negócios sociais: utilização do Fundo Social da Cooperativa, 
para investimentos em projetos de iniciativa de instituições sociais da sociedade e  selecionados pelo 
Conselho de Administração - CAD; compra de EPIs que foram doados para hospitais do Estado de 
Alagoas para serem utilizados pelas equipes de profissionais de saúde que atuaram no início da 
pandemia; criação do Comitê de Desenvolvimento de Comunidades - COMOVIMENTO, com foco em  
projetos sociais a ser desenvolvidos  nas comunidades, a exemplo do projeto "Vestindo Minha Família"; 
doação de cestas básicas natalinas para comunidade carente assistida pela Sicredi Expansão, com 
diversas parcerias institucionais.

Mantivemos nossa missão como instituição financeira, inclusive com a disponibilização de linhas de 
crédito dos programas emergenciais do Governo Federal PEAC e PRONAMPE. Como é intrínseco ao 
nosso modelo de negócio, acompanhamos de perto a realidade dos associados e das regiões onde 
estamos presentes, o que possibilitou ampliar a oferta de opções adequadas às necessidades de cada 
um no enfrentamento da crise e na manutenção dos negócios. 
Em um ano marcado pelo distanciamento humano, mantivemo-nos próximos aos nossos associados, 
através dos meios eletrônicos de atendimento (caixas automáticos, internet banking, mobile), 
viabilizando muitas de suas demandas. Também contamos com canais telefônicos e WhatsApp, que 
muito contribuíram na agilidade das soluções aos associados. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE



Por meio de movimentos como Gente que Coopera Cuida e Eu Coopero com a Economia Local, cuidamos 
das pessoas; tivemos o bem-estar de colaboradores e associados como foco e reafirmamos a força do 
cooperativismo como motor capaz de contribuir com a continuidade da atividade econômica no país. 

A Cooperativa atuou fortemente nesse momento de crise para que as demandas dos associados fossem 
sempre atendidas. Criamos produtos com taxas de juros e prazos diferenciados, prorrogamos 
vencimentos das parcelas de contratos de empréstimos; realizamos, em parceria com o Tribunal de 
Justiça de Alagoas, mediações virtuais, com a finalidade de criar alternativas para solução em operações 
de crédito ajuizadas e não ajuizadas; planejamos e executamos negociações com fornecedores e 
prestadores de serviços. 

Em 2020, nossos sócios aprovaram a união com a Sicredi Salvador e passamos a nos chamar Sicredi 
Expansão – nome que ilustra bem nossa trajetória ao longo dos anos. Agora, além do Estado de Alagoas, 
em que estamos presentes em quatro municípios (Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios e Penedo), e 
de Salvador, nossa área de abrangência também inclui a região metropolitana da capital baiana e a 
cidade de Paulo Afonso. 

Embasados em estudos técnicos de viabilidade para abertura de novas agências, seguimos crescendo 
com responsabilidade e sustentabilidade, em prol do negócio e de nossos associados. Um exemplo foi o 
início da construção de nossa agência em Santana do Ipanema (AL).

Para os próximos anos, elaboramos um planejamento visando um crescimento sustentável e contínuo 
da Cooperativa, com ampliação da área de atuação.

Edvaldo Maia Lopes
Presidente
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O Sicredi

 Somos uma das 108 cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira 
instituição financeira cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um sistema 
nacional, presente em 23 estados e no Distrito Federal, composto por mais de 
5 milhões de associados que decidem conjuntamente os rumos do negócio e 
formam uma rede que apoia a sua prosperidade com soluções financeiras 
responsáveis.
 Integramos o Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para estimular empresas a adotarem políticas e iniciativas de 
responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade. Assim, alinhamos 
nossas estratégias e operações a princípios universais nas áreas de Direitos 
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção. Com a adesão ao 
Pacto, também nos comprometemos com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), metas definidas pela ONU para engajar empresas e a 
sociedade sobre temas como a erradicação da pobreza, o combate à 
mudança do clima e a preservação dos recursos naturais. 
 Temos mais de 30 mil colaboradores e, pelo 9º ano consecutivo, 
ficamos entre as Melhores Empresas para Você Trabalhar segundo a revista 
Você S/A, pelo sétimo ano consecutivo, figuramos no ranking Melhores & 
Maiores da revista Exame, e, em 2020, fomos a 2ª instituição com maior 
liberação de crédito rural do país.
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Nossa Cooperativa

 Nossa cooperativa surgiu em 28 de setembro de 1992, criada por um 
grupo de médicos alagoanos. Ao longo dos anos, o quadro social foi sendo 
ampliado, passando a incluir odontólogos, todas as categorias do nível 
superior da saúde, servidores públicos federais e empresários. 
 Em 2018, com a incorporação da então Juriscred, foram incluídos os 
integrantes do Poder Judiciário de Alagoas. Atualmente, somos uma 
cooperativa de livre admissão, o que significa dizer que não há restrições de 
ordem profissional para ser um associado e contar com os diferenciais do 
cooperativismo de crédito.
 Em 2020, nossos sócios aprovaram a união com a Sicredi Salvador e 
passamos a nos chamar Sicredi Expansão – nome que ilustra bem nossa 
trajetória ao longo dos anos. Agora, além do Estado de Alagoas, em que 
estamos presentes em quatro municípios (Maceió, Arapiraca, Palmeira dos 
Índios e Penedo), e de Salvador, nossa área de abrangência também inclui a 
região metropolitana da capital e a cidade de Paulo Afonso. 
 Embasados em estudos técnicos de viabilidade para abertura de 
novas agências, seguimos crescendo com responsabil idade e 
sustentabilidade, em prol do negócio e de nossos associados. Um exemplo 
foi o início da construção de nossa agência em Santana do Ipanema (AL).

12 agências

Presente nas cidades
de Maceió, Arapiraca,
Palmeira dos Índios e
Penedo, em ,Alagoas

e em Salvador, na Bahia.

Mais de 150
colaboradores

Mais de 22 mil
associados

Relatório de Gestão 2020
07



DESTAQUES
2020



Destaques de 2020

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 E m  2 0 2 0 ,  a v a n ç a m o s  n a  j o r n a d a  d a 
Transformação Digital, com o lançamento de novos 
canais, plataformas e serviços que permitem mais 
agilidade aos processos, e facilitam a comunicação com 
os nossos associados. Afinal, esse tem sido um dos 
grandes objetivos do Sistema e da Sicredi Expansão: 
caminhar no mesmo ritmo das mudanças e promover 
experiências positivas, sem perder a nossa essência 
cooperativista.
 Estamos migrando do antigo core bancário para 
uma nova plataforma digital que já começa a dar frutos. 
Em 2020, fizemos algumas entregas dentro dessa nova 
tecnologia, entre elas, o WhatsApp Sicredi, que agrega 
nosso assistente virtual (Theo). Também o Sicredi 
Conecta -aplicativo de compra e venda de produtos e 
serviços entre associados do Sistema -, além do Novo 
Caixa, que traz mais segurança e agilidade nas 
transações. Ainda em 2020, como parte das entregas da 
Transformação Digital da Sicredi Expansão, iniciamos as 
tratativas para a implantação da Plataforma PF, sistema 
já ativo na cooperativa e que permite a abertura de novas 
contas Pessoa Física, em poucos minutos.
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ESTIVEMOS DISTANTES, MAS PRÓXIMOS   

Conectividade realmente foi a palavra de ordem, num ano com menos interação social e coletiva. Mas 
não poderíamos ficar longe de você. Por isso, investimos em canais on-line, que permitiram sua 
participação, de forma segura e descomplicada. Foi assim em maio, quando realizamos, vitualmente, 
as Assembleias Extraordinárias de Núcleos e de Delegados, que alterou o Estatuto da Cooperativa, 
para que passássemos a operar com linhas de financiamentos do BNDES e outros recursos 
corporativos captados pelo Banco Sicredi. Foi assim também na realização da Assembleia Geral 
Ordinária, que aprovou as contas do exercício de 2019.
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NOVO NOME, NOVO MARCO

Em Assembleia Geral Extraordinária conjunta, os associados da (até então) Sicredi Alagoas e da 
Sicredi Salvador aprovaram a união das duas instituições e a adoção do nome , Sicredi Expansão
marcando esse novo momento de crescimento e solidez para o sistema Sicredi. A decisão histórica vai 
fortalecer ainda mais o cooperativismo de crédito no Nordeste e foi acompanhada, também 
virtualmente, pelo presidente da Central Sicredi NNE, Wilson Moraes, e por gestores de outras 
Singulares da região. 
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EXPANSÃO NA PRÁTICA

Inauguramos nossa agência , localizada nas proximidades do Shopping Pátio Benedito Bentes
chegando a uma região de Maceió (AL) populosa e que é sinônimo de empreendedorismo.
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NOSSA PRIMEIRA LIVE 

Para marcar os  de nossa Cooperativa e colocar em destaque o app Sicredi Conecta, 28 anos
realizamos nossa primeira Live, reunindo participantes de vários Estados, para falar sobre cenários e 
perspectivas político-econômicas, inovação, comércio eletrônico e os desafios das instituições 
financeiras pós-pandemia de Covid-19. O encontro virtual # , transmitido por nosso canal ConectaAí
no YouTube, foi aberto pelo ex-Ministro da Fazenda Gustavo Krause e encerrado com um pocket show 
da cantora alagoana Fernanda Guimarães, numa feliz união de informação e entretenimento.  
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ENERGIA LIMPA 

Dentro de nosso compromisso de cuidado com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável de 
nosso negócio, buscamos formas de tornar nossas agências ecoeficientes. Por isso, adotamos a 
geração de energia solar em nossa agência Arapiraca, com a instalação de painéis fotovoltaicos.
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• Intensificamos a divulgação de nossos canais virtuais de atendimento.
• Usamos nossos canais de relacionamento para reforçar juntos aos associados e sociedade os 

cuidados sanitários contra o coronavírus.
• Criamos uma linha de crédito especial para profissionais liberais e empresários, além de 

seguirmos com nossas demais linhas ativas.
• Disponibilizamos as linhas dos programas emergenciais do poder público - PEAC e PRONAMPE.
• Adotamos horários de atendimento presencial diferenciados.
• Fornecemos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a nossos colaboradores, como 

máscaras, face shield e álcool em gel.
• Adotamos o formato home office para os colaboradores de grupos de risco para a Covid.
• Sinalizamos nossas agências, de acordo com as medidas de distanciamento social.
• Instituímos o agendamento para atendimento presencial por gerentes e assistentes.
• Lançamos o WhatsApp Sicredi, para agilizar o atendimento digital.
• Lançamos a campanha “Eu coopero com a economia local”, para incentivar a divulgação de 

pequenos negócios das regiões onde atuamos.
• O processo de gestão não parou: nossos dirigentes passaram a se reunir por meio de plataformas 

digitais, tanto para decisões administrativas como para acompanhar e direcionar as medidas 
relativas à pandemia.

ATENTOS E PROATIVOS
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FUNDO SOCIAL

Mais do que nunca, nosso Fundo Social foi fundamental para instituições e comunidades das regiões 
onde atuamos. Graças à decisão de nossos associados, dezenas de organizações tiveram seus 
projetos assistidos com recursos do Fundo, totalizando quase R$ 200 mil. Nosso apoio envolveu ações 
em prol de crianças e adolescentes em situação de risco, por meio de atividades esportivas e musicais, 
e atenção médico-odontológica para pessoas carentes, entre outras. 

Destinação de recursos para entidades
de apoio a crianças, adolescentes, 
idosos e pessoas carentes.  

Criação do “Comovimento”, Comitê de
Desenvolvimento de Comunidades. 

Realização da Campanha Natal + Solidário.
Natal +
Solidário

Principais ações implementadas
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Instituto Céu Aberto

Em Arapiraca

ONG Maria Oliveira Ferro

Em Palmeira dos Índios

Sociedade Musical Penedense
Grupo de Capoeira Mandingueiros de Penedo

Em Penedo

Associação dos Jovens Empreendedores de Salvador
Ministério Compaixão

Em Salvador

Associação de Amigos do Autista de Alagoas
Paróquia de São Pedro Apóstolo
Lar São Domingos
Gama Judô Clube
Lar Batista Marcolina Magalhães
Comunidade Espírita Nosso Lar
Federação Alagoana de Judô
Empresa Júnior de Engenharia Química e Engenharia Ambiental (Proteq)
Associação Chuteira de Ouro
Instituto Amor 21
Cooperativa Agropecuária de Alagoas
Associação Comunitária Cristo de Betânia

Em Maceió

Confira as instituições e entidades contempladas com os recursos do nosso Fundo Social:
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ASSOCIADOS

em relação a 2019

Evolução de

18.495

22.205

20%
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em relação a 2019

Evolução de

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

428.439

624.221

45,7%
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em relação a 2019

Evolução de

DEPÓSITOS À VISTA

56,9%

97.449

152.953
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em relação a 2019

Evolução de

DEPÓSITOS A PRAZO

33,9%

549.442

735.886
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em relação a 2019

Evolução de

ATIVOS TOTAIS

33,3%

(Carteira de crédito, aplicações financeiras e depósitos à vista)

1.150.726

863.361
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DEMONSTRAÇÕES
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NOTAS EXPLICATIVAS
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PARECERES



PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
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REDE DE
ATENDIMENTO



Agência Arapiraca
Rua Nossa Sra. de Fátima, 209 - Alto do Cruzeiro  

Em Arapiraca

Agência Palmeira dos Índios
Av Vieira de Britto, 80-A - São Cristovão

Em Palmeira dos Índios

Agência Penedo
Av. Floriano Peixoto, 127, Sala 05  - Centro Histórico

Em Penedo

Agência Salvador
Av Tancredo Neves, 620, Loja 145 - Caminho das Árvores

Em Salvador

REDE DE ATENDIMENTO

Agência Sede
Av. João Davino, 727 - Mangabeiras

Agência Juriscred  
Av. João Davino, 671 - Mangabeiras

Agência Fernandes Lima 
Av. Fernandes Lima, 3113 - Farol

 Agência Hospital Unimed
Av. Dom Antônio Brandão, 396 - Farol

Em Maceió

Agência Parque Shopping 
Av. Governador Gustavo Paiva, 5945 - Cruz das Almas

Agência TJ 
 Rua Senador Luiz Torres, S/N - Centro

Agência Fórum 
 Av Presidente Roosevelt, 236 - Barro Duro

Agência Benedito Bentes 
Empresarial Rodrigo Camelo, Salas 08 e 09 - Benedito Bentes

 (vizinho ao Shopping Pátio Maceió)



sicredi.com.br/expansao


