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Mensagem
da Presidência

Abordar 2020 provoca, nada menos, que reflexões. Nossos planejamentos e 

conhecimentos precisaram, constantemente, de revisões. Foi necessário fazer 

mais do que o previsto e fazer diferente. Unimos forças entre nossas equipes e 

com parceiros. Tudo para proporcionar soluções financeiras que pudessem 

apoiar nossos associados nesse momento tão atípico e também soluções que 

fossem além de nossos produtos e serviços, como o Programa Juntos, realizado 

com o Sebrae Goiás. 

Nossas agências, em diversos momentos, se tornaram pontos de arrecadação de 

doações, resultando em um movimento solidário inédito em nossa Cooperativa. 

Nas páginas a seguir, resumimos o trabalho construído em 2020. Esta revista não 

é apenas um recurso de transparência, mas uma ferramenta que materializa os 

diferenciais do cooperativismo no desenvolvimento das comunidades. 

Comprovamos, assim, que a Cooperativa gera valor econômico, ambiental e 

social nas comunidades em que atuamos.

Teremos novos desafios pela frente e reafirmamos nosso compromisso com 

nossos mais de 20 mil associados e comunidades: estamos juntos! 

Zeir Ascari 
Presidente 

Marcelo Rodrigues Ribeiro 
Vice-presidente
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Com o Sicredi me 

apoiando, lá vou eu, 

cada vez mais 

lucrando. Nesse 

solo abençoado, 

sempre colher 

dobrado, com o 

Sicredi do meu lado”,

Célio Rodrigues, 
associado de Santo 
Antônio da Barra. 

A primeira instituição
financeira cooperativa do Brasil

Sobre a Sicredi Cerrado GO

Nós somos o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), a primeira instituição 

financeira cooperativa do Brasil. Há 118 anos atuamos com o objetivo de fazer 

nossos associados crescerem e prosperarem. Hoje somos mais de 20 mil 

associados, com 16 agências e escritórios de negócios, em 12 cidades.

Atuamos localmente por meio de 108 cooperativas organizadas em um sistema 

nacional, formando uma rede que garante solidez e segurança aos nossos 

associados. Cada cooperativa é filiada a uma das cinco centrais acionistas da 

SicrediPar, holding que coordena as nossas decisões estratégicas. 

Também contamos em nossa estrutura com entidades especializadas que 

racionalizam as nossas atividades, como a Confederação Sicredi, a Sicredi Fundos 

Garantidores, a Fundação Sicredi, o Banco Cooperativo Sicredi e suas empresas 

controladas — a Administradora de Bens, a Sicredi Cartões, a Administradora de 

Consórcios e a Corretora de Seguros—, localizadas em Porto Alegre (RS), no Centro 

Administrativo Sicredi (CAS).

Nossa Cooperativa, uma das

108 componentes do Sistema 

Sicredi, nasceu em 2003, da união de 

56 pessoas em Rio Verde. Hoje somos 

mais de 20 mil associados, 

com agências e escritórios de 

negócios em 12 cidades. 

No último ano, avançamos para 

Goiatuba e São Luís de Montes Belos. 

Também reinauguramos a agência 

Verde, em Rio Verde. 
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Como fazemos a
diferença 

Parcerias pelo
desenvolvimento local

Por meio da nossa atuação, geramos valor e transformamos as comunidades onde estamos 
presentes. É um ciclo virtuoso que promove o desenvolvimento econômico, social e ambiental, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. 

Essa transformação só acontece porque os recursos que captamos dos nossos associados 
viram crédito para outros associados da mesma cooperativa. Esse processo garante a 
permanência dos recursos na região, fomentando a economia local, estimulando a geração de 
renda, fortalecendo negócios e a produção local, e ampliando a oferta de empregos. 

Da mesma forma, quando os associados entendem e optam pelo nosso modelo de negócio 
cooperativo para gerir a sua vida financeira, nós também ampliamos a nossa atuação social, 
por meio de programas próprios como o Programa Juntos, realizado em parceria com o Sebrae 
Goiás. A iniciativa surgiu em julho, com o objetivo de promover um mês de mentoria gratuita 
nas áreas de marketing digital, gestão financeira e design thinking. Nos períodos de 60 e 90 
dias, os participantes também tiveram acompanhamento.   

Associados de Goiânia, Rio Verde, Jataí, Quirinópolis, Santo Antônio da Barra, Iporá, Piranhas, 
Arenópolis, Itumbiara e São Simão participaram do Juntos, somando mais de 50 beneficiados 
em 2020. Neste ano, o programa terá continuidade. 

Para promover o desenvolvimento local, a Cooperativa, no decorrer do ano, 

também firmou parcerias com entidades, como a Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Itumbiara (CDL), Cooperativa Agrovale de Quirinópolis e Cooperativa Mista 

dos Produtores Rurais do Oeste Goiano – Comvapi, de Piranhas.

Com a palavra, 

O Programa Juntos 
me deu ideias para 
inovar e ajudou muito 
na gestão financeira. 
A gente tem sonho de 
construir algo maior 
e o programa fez 
abrir a nossa mente

Crhistyelle 
Teodoro,
associada de Santo 
Antônio da Barra. 

Esse programa do Sicredi é uma coisa que 
está nos ajudando muito, nem todos os 
empresários têm uma visualização ampla 
da sua empresa

Carlos Augusto Sant Anna,
associado da agência Tamandaré, em Goiânia. 

Há muito tempo, a gente estava tendo 
algumas dificuldades, principalmente 
na questão da gestão, e esse curso 
veio agregar

Ariana Melo,
associada da agência Verde, em Rio Verde.

Sicredi Cerrado GO

20.526 associados
Sicredi 

R$ 20,4 bilhões em Patrimônio Líquido

R$ 104,6 bilhões em depósitos

R$ 97,2 bilhões em crédito

Resultado de R$ 2,7 bilhões

*Indicadores relativos ao fechamento de 31 de dezembro de 2020.

4,9 milhões de
associados

associados que participaram
do Programa Juntos:
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R$ 101,9 milhões em Patrimônio Líquido

R$ 528,6 milhões em depósitos

R$ 486,6 milhões em crédito

Resultado de R$ 15,3 milhões



A solidariedade também está presente no cooperativismo 

e, em 2020, motivou diversas ações na Sicredi Cerrado GO. 

No decorrer do ano, junto a associados e parceiros, as 

agências da Cooperativa mobilizaram doações de 

alimentos, produtos de limpeza e higiene, além de 

brinquedos e materiais escolares. 

O Hospital do Câncer de Rio Verde está entre as entidades 

impactadas com as iniciativas, recebendo alimentos para 

complementação das refeições servidas para pacientes e 

acompanhantes.

Durante o ano, agências promoveram
ações de arrecadação em prol de
entidades e famílias em condição
de vulnerabilidade 

Engajados pela
comunidade

No Dia de Doar recebemos 
gêneros alimentícios do 
Sicredi e também estamos 
recebendo orientações 
para gestão, através de 
parceria do Sicredi e 
Sebrae. Estamos aqui para 
ofertar para a comunidade 
e da comunidade também 
estamos recebendo.

Célia Mendes, 
Diretora Social do Hospital do
Câncer de Rio Verde. 
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Agências 84 e 44 arrecadaram cestas básicas em prol do 
Circo Laheto, que promove a inclusão social de crianças e 
adolescentes de Goiânia através da cultura circense 

Cooperativa reverteu investimento que seria realizado em 
evento de inauguração do escritório de negócios em doações de 
cestas básicas para a comunidade de São Luís de Montes Belos

Agência São Simão mobilizou doações de cestas 
básicas para famílias em condição de vulnerabilidade

O Lar São Vicente de Paula, a ACCI e a Casa 
de Deficientes de Iporá foram beneficiados 
com ação promovida pela agência

Doamos kits com materiais escolares para 
escola municipal em Piranhas

Em Quirinópolis, arrecadamos mais de uma tonelada de 
alimentos, revertida ao Hospital de Amor de Barretos

Em Itumbiara, além da arrecadação de alimentos, 
cooperamos com um Natal mais feliz, junto aos 
Correios na tradicional adoção de cartinhas de crianças

Em Jataí, famílias também foram impactadas 
com doações, em duas ações durante o ano 

de arrecadação

Aproximadamente
13 toneladas de

alimentos doados



Para fortalecer a cultura cooperativista entre os associados, desenvolvemos o Programa Crescer. 

Por meio dele, conduzimos um diálogo fundamentado na origem do modelo, seus princípios e 

papel dos associados na governança, estimulando a formação de lideranças na Cooperativa. 

Até o princípio da pandemia, o programa acontecia através de encontros presenciais. Diante da 

necessidade de distanciamento, o Crescer se tornou virtual e alcançou centenas de participantes. 

Para participar do programa, informe-se em sua agência. 

Essência
cooperativista

Educação
não presencial 

Em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS), 

a Cooperativa também promoveu o Programa +Coop, formação 

virtual que abordou conhecimentos e habilidades para a gestão. 

A formação aconteceu entre agosto e dezembro, integrando 

conselheiros, Coordenadores de Núcleo e gerentes de agência.

Programa
+COOP

Encontros foram realizados presencialmente, antes da 
pandemia, e adaptados aos meios virtuais 

+Coop integrou gestores da Cooperativa, Conselheiros 
e Coordenadores de Núcleo 

15 encontros virtuais e presenciais,
aproximadamente 600 participantes.

Com o propósito de cooperar para 

uma vida financeira sustentável, o 

Sicredi lançou, em 2020, 

nacionalmente, seu programa de 

educação financeira Cooperação na 

Ponta do Lápis. 

Composto por ações planejadas de 

modo que atendam necessidades de 

jovens, crianças e adultos, a 

iniciativa busca levar educação 

financeira para as regiões em que a 

instituição financeira cooperativa 

atua, apoiando diretamente os 

associados e as comunidades locais.

Além de ações presenciais e virtuais de educação financeira, a Cooperativa desenvolveu parceria com 

as Secretarias de Educação de Goiânia e Rio Verde, disponibilizando desenhos animados da Turma da 

Mônica para as aulas não presenciais, que foram inseridos junto ao cronograma pedagógico.

150 mil estudantes e professores
foram impactados com parcerias

Para conhecer mais sobre o
programa e conferir conteúdos,
acesse: sicredi.com.br/site/napontadolapis.
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Oficinas realizadas com empresas
associadas em Goiânia e Rio Verde

Ação durante a Semana Nacional de
Educação Financeira na agência de Arenópolis.



A Sicredi Cerrado GO neutralizou mais de 190 toneladas de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidas em 2019. A medida 
integra a iniciativa nacional do Sicredi de apoiar o Projeto 
REDD+ Jari Pará, voltado para a geração de créditos de 
carbono de conservação florestal na Amazônia para 
neutralizar o total de 35.793 toneladas de GEE emitidos no 
ano passado pela instituição financeira cooperativa. 

Realizada com o apoio da Biofílica, empresa focada em 
conservação florestal, esta é a primeira iniciativa do 
Sicredi com foco em neutralização 
de GEE em nível nacional e visa 
aprimorar as práticas sustentáveis 
de suas 108 cooperativas de crédito, 
localizadas em 23 estados 
brasileiros e Distrito Federal. 

Temas relacionados ao presente e futuro da Cooperativa também são avaliados e projetados 

pelo Comitê de Sustentabilidade, núcleo criado em 2019 integrando lideranças. 

O Projeto REDD+ Jari Pará (Projeto 
de Redução de Emissões 
provenientes de Desmatamento e 
Degradação Florestal somado a 
conservação dos estoques de 
carbono florestal, manejo 
sustentável de florestas e aumento dos estoques de carbono florestal) tem como objetivo evitar 
o desmatamento e minimizar impactos socioambientais, promovendo benefícios para o clima, 
biodiversidade e comunidades da região do município de Almeirim, no estado do Pará. A região 
abriga famílias rurais e possui um corredor ecológico, tendo em seu entorno diversas Unidades 
de Conservação com rica biodiversidade e formações vegetais distintas. 

A iniciativa combina atividades de manejo florestal com comercialização de créditos de carbono 
que são gerados a partir de metodologias internacionalmente reconhecidas, a fim de evitar o 
desmatamento e minimizar impactos ambientais. Desta forma, ela contribui para a conservação 
de 496 mil hectares de Floresta Amazônica nativa e de sua biodiversidade, promovendo o 
desenvolvimento socioeconômico local.

No último ano, o Programa A União Faz a Vida (PUFV) completou 

25 anos, alcançando mais de três milhões de estudantes, 100 mil 

educadores e mais de 400 cidades envolvidas pelo país. Na nossa 

Cooperativa, a iniciativa é desenvolvida, desde 2016, em parceria 

com o Centro Educacional Quasar, em Rio Verde, com mais de 300 

participantes.  

O PUFV é o principal programa de educação do Sicredi e objetiva 

construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. 

A metodologia é estruturada a partir de perguntas e de práticas 

pedagógicas que desenvolvam o protagonismo dos estudantes e 

a integração à comunidade. 

No cenário de distanciamento social, o programa também se 

adaptou ao meio virtual, proporcionando uma série de lives e 

formações para os educadores. 

Formação com professores, realizada em janeiro de 2020

Somos
sustentáveis 

Comitê de Sustentabilidade
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Para conhecer mais sobre o PUFV
acesse: auniaofazavida.com.br

Ano a ano, 
acompanhamos nosso 
consumo, mensuramos e 
compensamos. Ser 
sustentável faz parte de 
nossa essência, partindo 
do nosso relacionamento 
com os associados e as 
comunidades

Zeir Ascari,
presidente da Sicredi
Cerrado GO



Cumprindo o propósito de construir sociedades mais prósperas, a Cooperativa está 
empenhada em expandir sua presença e atuação. O Planejamento Estratégico 
2021-2025, inclusive, foi elaborado de maneira colaborativa no último ano sob este viés.

Em 2020, a Sicredi Cerrado GO chegou a São Luís de Montes Belos e Goiatuba com 
escritórios de negócios.

Também foi reinaugurada a agência Verde, em Rio Verde, ofertando um espaço mais 
amplo e moderno aos associados.

Rede de
Relacionamento

Rede de
Relacionamento

(64) 3404-0111

(64) 3605-3250

(64) 3665-1536

(62) 3270-5350

Av. Presidente Vargas, 123
- Setor Centro, Rio Verde

Escritórios de Negócios: 
Av. Presidente Vargas, 695, 
- Setor Centro, Goiatuba

Rua Jabaquara, 417 - Setor Centro,
São Luís de Montes Belos
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sicredi.com.br/cerrado-go


