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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Neste documento, a administração da cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP, seguindo 

o princípio do cooperativismo de transparência na gestão e em conformidade aos dispositivos 

legais e estatutários, divulga as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2021, juntamente com o relatório dos auditores independentes sobre as 

Demonstrações Financeiras. 

O ano de 2021 foi marcado pela retomada.  Mesmo com o cenário de pandemia, que se 

prolongou durante todo o ano, o Sicredi manteve o ciclo virtuoso do cooperativismo vivo.  

Por meio das linhas de crédito concedidas aos associados nas cooperativas, apoiamos a 

manutenção da atividade econômica das comunidades nas regiões onde atuamos, reforçando 

o compromisso com a nossa missão de agregar renda e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos associados e da sociedade. 

Nossas linhas de crédito tradicionais continuaram ativas, assim como as linhas dos programas 

emergenciais do Poder Público. E, como é característico do 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 na 

retomada e manutenção dos negócios. 

Seguimos ampliando a oferta de soluções em meios eletrônicos de atendimento (caixas 

automáticos, internet banking, aplicativo), o que viabilizou muitas de nossas demandas já que 

esses são canais completos que permitem a realização da maior parte das operações sem a 

necessidade de ida às agências. Também contamos com canais telefônicos que podem ser 

utilizados para tirar dúvidas e atendimento via WhatsApp, o que traz ainda mais agilidade para 

muitas das solicitações. Em paralelo, voltamos a operar de forma presencial em todas as 

agências, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias e mantendo mais esse canal de 

relacionamento com nossos associados. 

 

 

Pela primeira vez na história, os eventos de Assembleias e Prestação de Contas, que garantem 

a transparência das informações junto aos Associados, foram realizados no formato on line e 

tiveram grande adesão por parte dos Associados, que deliberaram a favor do futuro da 

cooperativa. Como forma de incentivar a utilização de energias renováveis, realizamos a 

Semana do Meio Ambiente, em que levamos informações de como é vantajoso investir em 

placas fotovoltaicas. No ano de 2021 foram liberados mais de R$ 11 milhões para que os 

Associados adquirissem e instalassem equipamentos para captação de energia fotovoltaica. 

Tivemos um aumento na carteira de crédito, ampliando em 67% se comparado com o mesmo 

período de 2021. Destaque para a liberação de mais de R$ 19 milhões para empresas que 

tenham mulheres empreendedoras. Também avançamos na carteira de investimentos, 
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crescendo na casa dos 27%, em comparação com o ano passado. Projetada a expansão para 

mais 5 agências em 2022: 1 na região do Paraná e 4 na região de São Paulo. 

Em outra frente, a cooperativa atuou em inúmeras iniciativas para contribuir com o 

desenvolvimento da comunidade onde atua. A seguir listamos os principais negócios sociais 

realizados em 2021: 

 

Ampliamos nossa colméia, com a atuação do Programa A União Faz a Vida em mais 7 

municípios da área de atuação. Desenvolvemos ações que destacaram os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), de acordo com a agenda 2030 da ONU, em especial a 

Semana Mundial dos ODS, onde tivemos a parceria dos Smurfs para difundir o tema. 

Realizamos a Semana ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira) por meio de 40 

oficinas junto a públicos de interesse da Cooperativa. Entregamos 20 mil exemplares da Turma 

da 

Mônica Jovem para as escolas de ensino médio; e 15 mil da Turma da Mônica para o público 

das escolas municipais. No Dia C, as ações foram no sentido de arrecadar alimentos e materiais 

de higiene para ajudar as pessoas com maior vulnerabilidade, durante a pandemia. Também, 

liderado pelo Comitê Mulher, desenvolvemos ações locais para arrecadar absorventes para 

doar a entidades que atendem adolescente, jovens e mulheres em dificuldade. Em algumas 

cidades, a iniciativa se tornou lei municipal, prevendo a doação de absorventes de forma 

perene. Em 2021 também foi realizado o Programa Crescer junto a Associados de Agências que 

não tinha sido realizado, momento marcante de levar informações relevantes sobre a 

importância do Cooperativismo de Crédito. 

De forma local, trabalhamos fortemente para que as demandas dos associados fossem 

atendidas, especialmente aquelas relacionadas ao enfrentamento da pandemia e à retomada 

econômica: Entre as ações, destacamos: 

Com o objetivo de proporcionar um ambiente mais seguro para colaboradores e associados, 

foi realizado uma série de adaptações e comunicados nas agências. Incentivamos a utilização 

de canais digitais e nos mantemos próximos dos Associados para garantir o atendimento das 

demandas diárias, minimizando todo o impacto causado pela pandemia do Covid 19. 

 

Conselho de Administração e Diretoria 


