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Escolha uma 
alternativa 
mais próspera 
e colaborativa 
para a sua vida 
financeira.



Vamos nos 
conhecer melhor?

Clique nos
tópicos

para mais
informações.

...........................Nosso impacto positivo

.............................................Nossos canais

.............Nosso diferencial cooperativo

.......................................Nossas soluções

...............................................Quem somos



MENU

Muito 
prazer, 
somos o 
Sicredi.

Somos uma instituição
financeira cooperativa. Uma
alternativa que alia as suas
necessidades financeiras
ao crescimento, à educação
e à economia local. E nosso
atendimento próximo busca
oferecer as soluções ideais
para você.

Mais do que cliente, você
é um associado. Por isso,
na abertura da conta, há
um aporte financeiro. Esse
recurso compõe o capital
social da sua cooperativa,
garantindo seu voto nas
decisões que impactam o
rumo do negócio.

Opte por uma instituição
que reinveste resultados
na sua região, ajudando a
desenvolver sua comunidade.
Tudo é uma questão de
escolha. Escolha o Sicredi:
onde o dinheiro rende um
mundo melhor. Dados março/2021

de história
115 anos
Mais de 

Mais de 

5 milhões
de associados

R$ 165 bilhões
de ativos totais

Mais de 

R$ 21,6 bilhões
de patrimônio líquido

Mais de 

2.000
agências

Mais de

R$ 30 mil
colaboradores

Mais de 



NOSSAS 
SOLUÇÕES

Oferecemos um portfólio 
completo de produtos e 
serviços financeiros com 
taxas justas. Confira aqui 
algumas dessas soluções.

Investimentos

Seguros

Consórcios

Câmbio

Domicílio Bancário

Máquina de Cartões

Crédito

Crédito Rural

Cartões

Conta Corrente

Cartão Virtual

DDA

Pix

Previdência Privada

Pagamentos a Fornecedores

Cobrança

MENU

https://www.sicredi.com.br/site/conta-corrente/
https://www.sicredi.com.br/site/conta-empresarial/
https://www.sicredi.com.br/site/conta-corrente/
https://www.sicredi.com.br/site/cartoes
https://www.sicredi.com.br/site/cartoes-pj
https://www.sicredi.com.br/site/cartoes
https://www.sicredi.com.br/site/credito/para-voce/
https://www.sicredi.com.br/site/credito/para-empresa/
https://www.sicredi.com.br/site/credito/para-agronegocio/
https://www.sicredi.com.br/sites/maquinadecartoes/
https://www.sicredi.com.br/sites/maquinadecartoes/
https://www.sicredi.com.br/
https://www.sicredi.com.br/
https://www.sicredi.com.br/site/seguros/para-voce/
https://www.sicredi.com.br/site/seguros/para-empresa/
https://www.sicredi.com.br/site/seguros/para-agronegocio/
https://www.sicredi.com.br/site/investimentos/
https://www.sicredi.com.br/site/investimentos/
https://www.sicredi.com.br/site/investimentos/
https://www.sicredi.com.br/site/consorcios/
https://www.sicredi.com.br/site/consorcios/
https://www.sicredi.com.br/site/consorcios/
https://www.sicredi.com.br/site/cambio-e-comercio-exterior/
https://www.sicredi.com.br/site/cambio-e-comercio-exterior/
https://www.sicredi.com.br/site/pix/
https://www.sicredi.com.br/site/pixpj/
https://www.sicredi.com.br/site/pix/
https://www.sicredi.com.br/site/pagamentos-e-recebimentos/para-voce/dda/
https://www.sicredi.com.br/site/pagamentos-e-recebimentos/para-sua-empresa/dda/
https://www.sicredi.com.br/site/pagamentos-e-recebimentos/para-voce/dda/
https://www.sicredi.com.br/coop/cartao-sicredi-virtual/
https://www.sicredi.com.br/coop/cartao-sicredi-virtual/
https://www.sicredi.com.br/coop/cartao-sicredi-virtual/
https://www.sicredi.com.br/site/previdencia/individual/
https://www.sicredi.com.br/site/previdencia/empresarial/
https://www.sicredi.com.br/site/pagamentos-e-recebimentos/para-sua-empresa/pagamento-a-fornecedores/
https://www.sicredi.com.br/site/pagamentos-e-recebimentos/para-sua-empresa/cobranca/


NOSSO 
DIFERENCIAL 
COOPERATIVO

E qual a diferença na prática?

Você é mais que cliente: é associado  e faz 
parte do negócio. Por isso, quando entra 
no Sicredi, você adquire sua cota capital 
- um valor que você investe ao abrir sua 
conta e que gera rendimentos conforme 
as soluções forem usadas.

A vantagem de ser um associado.

Ser associado faz toda a diferença, pois 
além de ter soluções financeiras completas 
e com preços justos, você coopera com o 
desenvolvimento da  sua região, pode participar 
de reuniões, acompanhar as atividades da sua  
cooperativa e participar das decisões através 
do voto nas assembleias. Além disso, conforme 
a utilização das  soluções e os resultados 
da cooperativa, você recebe a sua parte na 
distribuição dos resultados financeiros.

O que é uma cooperativa de crédito?

É uma instituição financeira, mas com um jeito 
diferente, que ajuda você a resolver a sua vida 
financeira e que une as pessoas em torno dos 
mesmos ideais e objetivos, para que promovam 
juntas o desenvolvimento socioeconômico e 
cultural das regiões onde vivem.

MENU



Clique aqui
e localize nossa agência 
mais próxima de você.

Internet Banking

Aplicativo

Agentes credenciados

Serviços por telefone

WhatsApp

Caixas eletrônicos,  
Rede Banco24Horas  
e Rede Saque e Pague

Theo, nosso  
assistente virtual

Dados setembro/2020

NOSSOS 
CANAIS DE
ATENDIMENTO

A gente gosta de estar perto e 
conversar para entender suas 
necessidades e sonhos. Mas 
sabemos que às vezes tudo que 
você precisa é resolver sua vida 
financeira em um clique. Por 
isso, estamos presentes tanto no 
ambiente físico quanto no digital.

MENU

https://www.sicredi.com.br/site/localizar-agencia


MENU

Programa A União Faz a Vida

Programa Crescer

Programa Pertencer

NOSSO 
IMPACTO 
POSITIVO

Os recursos captados por cada 
cooperativa retornam para 
suas localidades em forma de 
crédito para empreendedores e 
produtores rurais, e como apoio a 
diversos projetos sociais. Conheça 
algumas das iniciativas que fazem 
a diferença para as comunidades  
e suas regiões:

Programa Cooperação na Ponta do Lápis 

https://auniaofazavida.com.br/
https://www.sicredi.com.br/site/napontadolapis/


/sicredi sicredioficial sicredi_oficial gentequecooperacresce.com.br

sicredi.com.br
SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519

Quer começar uma vida financeira melhor 
para você e para todo mundo a sua volta?
Fale com a gente.

Aponte seu celular para o QR Code ou clique aqui 
para acessar nosso site e abrir a sua conta.

/sicredi sicredioficial sicredi_oficial gentequecooperacresce.com.br

https://www.sicredi.com.br/site/seja-associado/
https://www.sicredi.com.br/
https://www.facebook.com/Sicredi/
https://www.youtube.com/c/sicredi
https://twitter.com/sicredi
https://www.sicredi.com.br/site/blog/
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