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SOBRE NÓS

Prazer, somos o Sicredi. A primeira instituição financeira 

cooperativa do Brasil. Nosso modelo de negócio constrói 

uma cadeia de valor que beneficia o associado, a 

cooperativa e a comunidade local. 

Somos mais de 5 milhões de associados e estamos 

presentes em 24 estados brasileiros e no distrito federal 

em 2 mil agências, distribuídas em 108 cooperativas. 

Temos mais de 30,1 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, em 2020 fomos a 2ª instituição com 

maior liberação de crédito rural.

Com este relatório, queremos compartilhar os principais 

destaques de nossa cooperativa, a Sicredi São Luís, em 

2020. Ao longo deste relatório, iremos abordar nossas 

conquistas, resultados financeiros, projetos apoiados e 

reconhecimentos recebidos no ano.

DISPONIBILIZAMOS OPORTUNIDADES E SOLUÇÕES:

Para você

Conta Corrente, Cartões, Pix, Consórcios, 

Crédito, Investimentos, Pagamentos, 

Previdência, Máquina de Cartões, Seguros, 

Certificado Digital e muito mais

Para sua empresa:

Conta Corrente, Crédito, Cartões, MEI, Pix, 

Investimentos, Pagamentos e Recebimentos, 

Consórcios, Máquina de Cartões, Certificado 

Digital, Seguros, Previdência.
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Localizada na cidade de São Luís/MA, a Sicredi São Luís é 

a instituição financeira cooperativa dos Médicos e 

Profissionais de Saúde de São Luís e municípios 

circunvizinhos, comprometida com a vida financeira dos 

nossos associados e com as regiões onde atuamos.

No ano de 2002 constitui-se em Assembleia Geral de 

Constituição e Aprovação do Estatuto Social uma 

cooperativa de crédito mútuo de responsabilidade ilimitada 

para que em outubro de 2006 a COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE 

DE SAO LUIS - SICREDI SAO LUIS fosse inaugurada. 

Na Sicredi São Luís, o profissional de saúde tem uma 

ampla variedade de produtos e serviços financeiros a sua 

disposição. Mas o que nos faz diferentes é que ao se 

associar, você adquire uma pequena cota da sua 

cooperativa, passando a ser dono dela, tendo voz sobre as 

decisões do negócio e participando dos resultados, além 

de ter acesso a taxas justas, já que no cooperativismo não 

se visa o lucro e sim, o bem estar do associado.

A SICREDI

Número de agências:

1

Número de associados:

1246 

(dez/2020)

Número de colaboradores:

11
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Foi um ano diferente, sem precedentes na história recente da humanidade em que tivemos uma 

pandemia que mudou a vida de todos os habitantes do planeta Terra. No início, mesmo as 

grandes potências não tinham ideia do que poderia acontecer diante de um inimigo invisível e 

de imenso poder de destruição. A preservação da vida era o principal objetivo de todos, 

tratamentos dos mais diversos foram preconizados sem grau de evidência pelo pouco tempo 

para fazer trabalhos científicos realmente confiáveis, as bolsas pelo mundo afora caíram 

fortemente, o cenário era aterrorizante do ponto de vista econômico e social. O apoio de 

medidas governamentais foi decisivo para manutenção da economia em nosso país e 

contribuíram muito para a estabilidade do sistema financeiro.

 

A Sicredi São Luis atravessou esse momento difícil ao lado do seu associado, ofertando crédito 

e captando recursos através da renda fixa de investidores que saíam da renda variável e 

buscavam a segurança de seus recursos. Foi assim, vencendo cada dia e com uma política 

austera de contenção de gastos que conseguimos manter todos os colaboradores e observar o 

quanto foi importante ter saneado e recuperado nossa cooperativa ao longo dos anos. 

Terminamos o ano mais uma vez totalmente enquadrados nos critérios de risco do Banco 

Central e tenham certeza, temos uma cooperativa muito forte e próspera!

 

Não tem sido fácil ver tantas pessoas queridas partirem dessa vida, mas também é um 

momento de gratidão por estarmos aqui vivos e com saúde para entregarmos a distribuição de 

lucros de mais um ano economicamente próspero para quem acreditou em nosso trabalho. 

Estamos com um crescimento robusto, capaz de suportar períodos turbulentos, cada vez 

entendemos mais do nosso negócio e certamente seremos muito maiores no outro ano.

 

Muito obrigado aos nossos associados, colaboradores, diretores executivos e conselheiros por 

estarmos juntos em tudo que vivenciamos neste ano. 

 

Saúde e saudações cooperativistas.

Cícero Evandro Soares Silva

Diretor Presidente
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Natal + Solidário

Em 2020, a Sicredi São Luís, juntamente a seus associados, realizou a ação social Natal+Solidário, 

onde associados, colaboradores, conselheiros e diretores doaram kits natalinos contendo cestas 

básicas e materiais de higiene para o Projeto Social Mãos que Acolhem, que acolhe famílias que têm 

filhos com necessidades especiais.
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Whatsapp Corporativo/Theo

Em 2020 o Sicredi disponibilizou mais um canal de atendimento para facilitar a vida do Associado: o 

Whatsapp Corporativo. Em uma época em que muita gente nem lembra mais que o celular também 

serve para fazer ligações, o WhatsApp está na ponta da língua (e dos dedos) de todo mundo, por isso, 

a Sicredi São Luís está realizando atendimentos por meio do aplicativo de mensagem. A adesão deste 

novo canal de comunicação vai facilitar ainda mais a vida financeira de quem confia no Sicredi e no 

cooperativismo.

Para entrar em contato com a cooperativa pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 

número (51) 3358-4770.

 

Além da possibilidade de falar diretamente com a equipe de atendimento da cooperativa, o associado 

também pode ser atendido pelo Theo, assistente virtual do Sicredi, criado para sanar dúvidas e efetuar 

serviços por meio do uso de inteligência artificial de forma rápida e segura, disponível 24h horas por 

dia. 
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PARTICIPAÇÃO
As assembleias são eventos anuais. Esta é uma 

oportunidade para você colocar em prática o seu 

papel de dono, decidindo os rumos da cooperativa 

junto com outros associados. Porque é assim, de um 

jeito democrático e transparente, que chegamos às 

decisões que fazem a diferença para a sua 

comunidade e para a sua vida.

Nas Assembleias, você exerce papel de protagonista 

ao participar dos processos de decisão que vão 

orientar o uso de recursos da sua cooperativa, em 

busca de um mundo mais próspero e com 

oportunidades para todos.

Além de ficar por dentro dos principais 

acontecimentos do ano na cooperativa e seus 

números, é hora de escolher as lideranças para o 

próximo ciclo, definir como os resultados financeiros 

serão distribuídos ou investidos, e outros temas. 

2020 2019 2018

1306 1246 1124

32 001 884

14 856 337

3 235 236

6 478 938

16 361 211

4 524 232 

330 362

22 442 852

13 863 108

2 982 952

4 445 004

9 036 344

4 513 032,32

348 881

17 031 213

10 235 824

3 029 046

3 434 174

8 412 005

3 803 566,20

108 482

ASSOCIADOS

ATIVOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CAPITAL SOCIAL

DEPÓSITO A VISTA

DEPÓSITO A PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

INADIMPLÊNCIA

RESULTADO 833 060 957 120 138 338
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Colaboradores e Diretoria Executiva durante a Assembleia 2019

Diretor Presidente Cícero Evandro dando 

início a Assembleia 2020, realizada de forma digital
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PARECER DO 
CONSELHO FISCAL
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
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PARECER DA AUDITORIA
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