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Sicredi é eleito como uma das melhores 
empresas para trabalhar 

Certificação Great Place to Work foi desenvolvida para reconhecer organizações que 
valorizam pessoas e que possuem um excelente local de trabalho

Reconhecimento

om uma cultura de trabalho humanizada e or-
gulho pelo o que faz, o Sistema Sicredi foi nova-
mente eleito como uma das melhores empresas 

para trabalhar, segundo certificação concedida pelo 
renomado instituto internacional GPTW (Great Place 
to Work), com um índice de confiança de 88%. Na Si-
credi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, a nota foi ainda mais 
expressiva e alcançou a pontuação 94 entre os mais 
de 1.200 colaboradores da cooperativa.

Esse reconhecimento demonstra o engajamento 
das pessoas, a força da essência cooperativista, a soli-
dez de 118 anos de história e o quanto a instituição fi-
nanceira está cumprindo com o propósito de construir 
uma sociedade mais próspera. Todos os dias, o Sicredi 
coloca em prática o direcionador estratégico de contar 
com colaboradores engajados, em um ambiente atra-
tivo, com vontade de ir além e de fazer a diferença na 

C vida dos associados e da sociedade. 
“Nós acreditamos que lugar de gente feliz também 

faz outras pessoas felizes. Entendemos que propor-
cionar um bom ambiente de trabalho contribui para a 
qualidade de vida dos nossos colaboradores, melhora 
o engajamento e o índice de felicidade e, por conse-
quência, uma melhor experiência aos nossos asso-
ciados. Parabéns a todos pela construção desse em-
preendimento maravilhoso e o nosso agradecimento 
especial pela participação na pesquisa”, elogia a ge-
rente de gestão de pessoas na Sicredi Vale do Piquiri 
Abcd PR/SP, Elisângela Mancini.

Para que uma empresa receba a certificação, uma 
pesquisa é aplicada aos colaboradores que, por sua 
vez, avaliam o ambiente, o índice de confiança, o traba-
lho em equipe e o orgulho no desempenho das ativida-
des. O ranking desenvolvido pelo GPTW, autoridade 
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Somos feitos
de pessoas para

pessoas

global em pesquisa de clima organizacional fundado 
nos Estados Unidos, traz em sua marca o prestígio e o 
reconhecimento internacional por desenvolver as pes-
quisas das Melhores Empresas para Trabalhar em 53 
países, o que corresponde a mais de 12 milhões de 
funcionários impactados.                                   
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Sicredi alcança índice de satisfação 

recorde com seus associados
Patamar de aprovação atingiu 74,1%, melhor indicador conquistado 

desde o início do uso do método Net Promoter Score (NPS)

ocado em prestar atendimento dife-
renciado por meio do relacionamento 
próximo com os associados, o Sicredi 

tem conquistado reconhecimento nesse 
quesito. Em junho deste ano, o índice de 
satisfação entre os associados atingiu o 
patamar de 74,1%, resultado 2,9 pontos 
percentuais superior ao registrado no 
mesmo período de 2020. É o melhor ín-
dice da instituição financeira cooperativa 
desde o início da utilização do método, 
em 2011.

Para aferir o nível de satisfação dos 
associados, a instituição utiliza a meto-
dologia Net Promoter Score (NPS), cria-
da pela Bain & Company e aplicada por 
companhias do mundo todo. Os fatores 
“atendimento na agência” e “atendimento 
do gerente” foram os mais bem avaliados 
pelos associados, sendo descritos como 
o motivo de 74% das notas promotoras 
(9 e 10 em uma escala de 0 a 10). Nesta 
edição da pesquisa NPS foram entrevis-
tados, de forma remota, 175 mil asso-
ciados do Sicredi entre junho de 2020 e 
junho deste ano. 

Outro fator que demonstra a eficiên-
cia do Sicredi no relacionamento com os 
associados é o ranking de reclamações 
contra instituições financeiras desenvol-
vido pelo Banco Central. Recentemente, 
foi divulgada a lista contemplando os re-
gistros do segundo trimestre do ano no 
Brasil, com foco em bancos e instituições 

financeiras. Assim como já havia ocorrido 
no primeiro trimestre de 2021, o Sicredi 
manteve seu patamar e não teve nenhu-
ma reclamação considerada procedente 
entre os meses de abril e junho.

O sucesso do atendimento prestado 
pelo Sicredi aos associados também foi 
constatado na pesquisa do Buzzmonitor. 
O site realizou análise de performance 
e atendimento das 15 melhores institui-
ções financeiras brasileiras, tendo como 
referência o ranking elaborado recen-
temente pela Forbes em parceria com a 
Statista. Na análise de desempenho de 
marcas, o Sicredi foi destaque entre os 
aplicativos de instituições financeiras 
no Google Play. A instituição obteve 94 
pontos de satisfação (de um total de 100) 
e recebeu 8,4 mil avaliações. De acordo 
com o Buzzmonitor, o Sicredi também 
está entre os players com menor volume 
de reviews, o que demonstra a eficiência 
dos canais.

Com a possibilidade de avaliação até 
o máximo de cinco estrelas, atualmente 
a média das avaliações dos usuários que 
baixaram o aplicativo da instituição na 
Apple Store ficou em 4,9 estrelas, en-
quanto no Google Play a nota alcança a 
marca de 4,8 estrelas. Os resultados fo-
ram gerados por meio de mais de 430 mil 
avaliações e mantém o aplicativo há dois 
anos na posição de mais bem avaliado 
entre as instituições financeiras.

F

    Reconhecimento    
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Net Promoter Score (NPS): como fun-
ciona na prática?

Por meio de uma pergunta como: “Em 
uma escala de 0 a 10, o quanto você re-
comendaria a empresa X a um amigo ou 
colega?”, as instituições podem mensurar 
o sentimento das pessoas em relação a 
elas. 

Como é feita a classificação?
De acordo com a resposta dada, os 

Alcançamos

satisfação
recorde
com nossos
associados!

Obrigado a todos!

usuários são classificados em três grupos.
    Promotores (nota 9 ou 10): pessoas 

que dão essa nota enxergaram valor 
no produto ou serviço, são leais à em-
presa e a indica a outros. 

    Neutros (nota 7 ou 8): estão relati-
vamente satisfeitos, mas não são en-
gajados com a marca e não costumam 
fazer recomendações.

    Detratores (nota de 0 a 6): estão in-
satisfeitos.



Destaques

Transparência na gestão e participação 
dos associados na Avaliação Semestral 

Cooperativa apresentou os indicadores de desempenho  
referentes aos primeiros seis meses do ano

Aprestação de contas é um dos muitos diferen-
ciais que as cooperativas de crédito oferecem 

aos associados, com total transparência na gestão. 
Na edição deste ano, a Avaliação Semestral apre-
sentou os números de janeiro a junho e as ações 
desenvolvidas no período. O evento foi realizado 
em julho e ocorreu por meio de transmissão ao vivo 
para a comunidade, conselheiros, delegados de nú-
cleo, colaboradores e integrantes dos Comitês Jovem  
e Mulher. 

Conduzida pelo presidente da Sicredi Vale do Pi-

quiri Abcd PR/SP, Jaime Basso, e pelo diretor execu-
tivo, Moacir Niehues, a Avaliação Semestral mostrou 
como o cooperativismo é uma alternativa para a vida 
financeira das pessoas, com relacionamento próximo 
e taxas mais justas. “Esse é um momento muito im-
portante para nós, nesse exercício de transparência e 
de participação dos associados nas decisões da coo-
perativa. No Sicredi o dinheiro rende um mundo me-
lhor e esse é o caminho para fazermos a diferença e 
seguirmos atuando no desenvolvimento das regiões”, 
comenta o presidente.   
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Avaliação Semestral foi conduzida pelo presidente, Jaime Basso, e pelo diretor executivo, Moacir Niehues
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Sicredi participa  
de painéis durante  

a Conferência 
do Woccu

Conferência Mundial do Woccu 
(Conselho Mundial das Cooperativas 
de Crédito) contou com apresentação 

do projeto de associado da 
cooperativa

OSicredi esteve presente nas principais 
agendas da Conferência Mundial do Woccu 

(Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, 
na tradução da sigla em inglês), realizada em ju-
lho de forma virtual. Entre os participantes esta-
va Vinícius Mattia, integrante do Comitê Jovem 
da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP e vence-
dor do Wycup 2020, que apresentou o projeto 
premiado no ano passado.

Manfred Alfonso Dasenbrock, presiden-
te da Central Sicredi PR/SP/RJ e conselheiro 
do Woccu, participou do painel “Captação de 
Recursos Globais: o que o futuro reserva”, que 
reuniu líderes globais para falar sobre ações 
de responsabilidade social desenvolvidas pelas 
cooperativas de crédito e como os princípios 
cooperativistas foram diferenciais importantes 
para ajudar as comunidades local e globalmente 
contra o coronavírus. 

Wycup 2021
O World Council’s Young Credit Union Peo-

ple (Wycup), programa que reconhece jovens li-
deranças por contribuições significativas às suas 
comunidades e cooperativas de crédito e que 
têm potencial de causar impacto global, fez parte 
de mais uma edição da Conferência Mundial do 
Woccu. Na edição deste ano, a Sicredi Vale do Pi-
quiri Abcd PR/SP foi representada por oito pro-
jetos de colaboradores e associados.   

Aponte a câmera do 
seu celular e conheça 
os projetos

Ana Caroline Chornobai, gerente da 
agência de Iretama (PR): projeto “Col-
meinha Real – Reciclar e Ganhar”, que 
tem a educação financeira como forma 
de fortalecer o aprendizado de crian-
ças e adolescentes.

Ana Roberta de Almeida, gerente da 
agência de Araruna (PR): projeto Coo-
peração na Ponta do Lápis, que levou 
educação e inclusão financeira aos 
mais de mil funcionários de uma em-
presa da cidade.

Anderson Luiz da Cruz, gerente da 
agência de Francisco Alves (PR): Em-
preenda Sicredi, programa que ajuda 
no desenvolvimento de micro e peque-
nos empresários. 

Bruno Cassoli Bortolotto, integrante 
do Comitê Jovem e associado em Assis 
Chateaubriand (PR): projeto social na 
área de música raiz para despertar nas 
crianças e adolescentes o interesse por 
essa cultura.

Diamiro Augusto, gerente de negó-
cios da agência de Roncador (PR): por 
meio do programa Crescer, encontrou 
diferentes formas de reunir os associa-
dos para conversar sobre esse modelo 
de negócio tão inclusivo.

Vanessa Sampaio, gerente de ne-
gócios da agência de Assis Chateau-
briand (PR): no Dia C do ano passado, 
participou de uma ação que mudou a 
história de muitas pessoas da cidade. 

Vaniele Pereira, gerente de negócios 
da agência de Goioerê (PR): sua ação 
do Dia C do ano passado foi revitalizar 
a ala infantil da Santa Casa da cidade. 

William Ferreira, gerente da agência 
de Perobal (PR): voluntário do Em-
preenda Sicredi, programa de educa-
ção financeira voltado ao crescimento 
dos empreendedores.
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Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP 
contempla mais um associado em 
promoção de incentivo à poupança

Campanha está distribuindo prêmios para associados  
do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro

Pelo sexto ano, o Sicredi realiza a sua campanha 
de poupança. Em 2021, com o tema “Poupança 

Premiada”, a promoção contempla os poupadores dos 
estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro com 
prêmios semanais de R$ 5 mil, um sorteio especial em 
outubro, mês da poupança, no valor de R$ 500 mil, e 
um sorteio final em dezembro no valor de R$ 1 milhão. 

Na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP já foram qua-
tro associados contemplados: Neli B., da agência no 
centro de Palotina (PR); Mônica O., de Juranda (PR); 
Thayle A. e Elena P.G., ambos da agência no centro de 
Campo Mourão (PR), com R$ 5 mil cada um nos sor-
teios semanais.

Valmir Ferreira Júnior é gerente da agência centro de 
Campo Mourão (PR) e salienta a satisfação em contar 

com os sorteados na campanha. “Nós esperamos que 
mais pessoas acreditem na poupança, uma modalida-
de com muitas vantagens e um ponto de partida para 
quem está começando a investir.”

Para participar, é simples. A cada R$ 100 deposita-
dos na poupança até o dia 31 de dezembro, um número 
da sorte é gerado. Se as aplicações forem na modali-
dade programada, quando há o débito mensal para a 
conta poupança, as chances de ganhar são em dobro. 
Os sorteios são realizados pela Loteria Federal.   

Aponte a 
câmera do seu 
celular e saiba 
mais sobre a 
campanha

Francisco, filho da sorteada Elena, de Campo Mourão (PR), na entrega do prêmio simbólico

Destaques
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A cada R$ 100
poupados

Poupança
Programada

1 número da sorte
para concorrer

Números da
sorte em dobro

Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br
Promoção comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73 e Processo SUSEP nº 15414.619105/2020-02. Período 
de 15/03/2021 até 20/12/2021. Durante toda a promoção, serão sorteados até R$ 2.500.000,00 em prêmios, sendo 5 (cinco) sorteios semanais de R$ 5.000,00, 1 (um) de R$ 500.000,00 em outubro e 1 (um) de 
R$ 1.000.000,00 ao final da promoção, líquidos de Imposto de Renda IR (25%), conforme legislação em vigor. Regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. SAC SICREDI 08007247220. SAC ICATU 0800 2860109 
(atendimento exclusivo para informações relativas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU. Imagens meramente ilustrativas.

Eu vou poupar
    de montão
E juntar o maior
        dinheirão.

E você,
vem com
a gente?

5 SORTEIOS DE

TODA SEMANA

R$ MIL5

EM OUTUBRO

R$ MIL500

NO SORTEIO FINAL

MILHÃOR$1




