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ano de 2021 começou desafiador e exigindo de todos nós mais 

Opaciência e muita fé. Com o passar dos meses começamos a voltar a 

uma certa normalidade, aprendemos a conviver com a COVID, ainda 

respeitando os protocolos de segurança e ansiosos pela chegada da vacinação. 

Mesmo assim, não retomamos os eventos presenciais e seguimos uma aproxima-

ção de forma digital.

Nossos negócios continuaram. Estivemos ao lado dos nossos colaboradores, 

com suporte para continuarem a se cuidar - da saúde física e mental, promovendo 

profissionalização de maneira digital. Continuamos apoiando nossos associados, 

com linhas de crédito e taxas justas, para todos os públicos: pessoa física, 

empresas e agronegócio.

Contamos com investimentos que fizeram a diferença na vida dos nossos 

associados, através de nossas linhas de crédito, dos consórcios, das aplicações 

financeiras, dos seguros, entre outros. Um bom exemplo foi o crédito liberado 

para uma pequena empresária do município de Santa Helena, no Paraná, que 

construiu uma loja sustentável em um container com energia solar. Outro bom 

exemplo foi um financiamento para aquisição de um drone para pulverização por 

um associado de Cascavel no Paraná.

A realização de sonhos faz com que a Vanguarda continue sendo cada vez 

mais próxima do associado e das comunidades onde atua. Prova disso foi a 

realização do Dia C, onde arrecadamos 100 toneladas de alimentos e itens de 

higiene pessoal, que foram doados para famílias carentes e entidades da nossa 

área de atuação.

Levar conhecimento para as pessoas é uma missão que temos. Em 2021, 

participamos mais uma vez da Semana ENEF, com palestras sobre educação 

financeira; também realizamos o Teatro Poupedi, com um espetáculo voltado para 

alunos da rede fundamental de ensino com o tema “A Escola dos Palhaços”, 

abordando sustentabilidade, inclusão, cooperação e poupança.

O Programa A União Faz a Vida, nossa principal iniciativa de educação, 

chegou a mais alguns municípios do Paraná e estreamos no Rio de Janeiro, 

somos a primeira cooperativa a implantar o PUFV no estado. Assim, continuare-

mos o expandindo em parceria com as administrações municipais através das 

formações de educadores, para que tenham apoio no desenvolvimento de 

projetos que trabalhem cidadania, cooperação, acessibilidade e sustentabilidade.

Além de levar conhecimento para a comunidade, a cooperativa também 

trabalhou na capacitação das suas lideranças, com treinamentos e palestras 

focados no crescimento pessoal e profissional. 

Mensagem 
do Presidente/Conselho



Boa leitura!

Presidente 
Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ
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Em mais um ano, a Vanguarda participou da promoção Poupança Premiada 

Sicredi, e fechou a campanha com 31 poupadores que levaram prêmios de R$ 5 

mil cada e para encerrar com chave de ouro, o prêmio final de R$ 1 milhão 

também ficou na Sicredi Vanguarda, onde a sortuda foi uma empresa de Santa 

Tereza do Oeste – PR.

Pensando em atender da melhor maneira os associados e as comunidades da 

nossa área de atuação, inauguramos agências nos municípios de Cunha (Campos 

Novos), São Sebastião, São José dos Campos (Vista Verde) e Paraibuna, todas no 

Estado de São Paulo, além de Piraí e Miguel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro, 

e Medianeira, no Paraná. Também  reinauguramos agências em Resende e 

Vassouras, no Rio de Janeiro, Diamante D’Oeste e Cascavel (distrito de Rio do 

Salto), no Paraná, e Lorena e Aparecida, em São Paulo.

No ano que completamos 38 anos, iniciamos as obras para construção da 

nova sede administrativa em Medianeira – PR, e pretendemos entregar o prédio 

nos 40 anos da cooperativa. Também lançamos o nosso manifesto, que traz parte 

da nossa essência, missão e dos nossos valores.

O que desejamos para 2022, é que seja um ano de muita saúde, paz e 

esperança, para que possamos superar os novos desafios e conquistar nossos 

sonhos. E a Sicredi Vanguarda estará sempre ao lado dos seus associados.



Conselheiros de Administração
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Carlito Philippsen

Fabrice Six Winandy

Inácio Pertum

Jandir Schmmitt

Lauro Beathalter

Luiz Carlos Baitala

Marcia Piati Bordignon

Pedro Augusto Fernandes Guimarães

Valentino Rivelino Rosso
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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.

Prazer, 
somos o Sicredi

77 81 03

113036

224217

Presença da 
Cooperativa
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Construir juntos! O associado é o protagonista do cooperativismo, a sua 

participação nas assembleias de núcleo contribui para o direcionamento do 

negócio, crescimento e desenvolvimento da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.

Com a pandemia, precisamos nos adaptar a uma nova realidade e realizamos 

nove assembleias de núcleo de forma semipresencial e três de forma totalmente 

digital entre os dias 02 de fevereiro e 11 de março, onde reunimos um total de 

3.670 associados.

Cooperativismo

Agência Medianeira Centro

Agência Matelândia

Presidente e Vice-presidente 
durante reunião online

Reunião com colaboradores 
da Sede Administrativa

Agência Vera 
Cruz do Oeste

Assembleias 
de núcleo
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A Assembleia Geral Extraordinária e 

Ordinária – AGEO da Sicredi Vanguarda aconte-

ceu de forma on-line no dia 30 de março de 

2021 e reuniu 279 pessoas, sendo 159 delega-

dos – representantes eleitos dos associados – 

que aconteceu a consolidação das decisões 

tomadas nas assembleias de núcleo.

Durante o encontro, o presidente da Sicredi 

Vanguarda, Aldo Dagostim, destacou os 

principais resultados da instituição. Em 2020, a 

cooperativa chegou a 155.153 associados, 

encerrou o ano administrando R$ 6.614.202 

bilhões de ativos totais e coobrigações e 

entregou um resultado líquido superior a R$ 

73,5 milhões.

A AGEO contou com a participação on-line 

do presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, 

Manfred Alfonso Dasenbrock. No cooperativis-

mo todas as decisões são tomadas em conjun-

to, e durante a AGEO os delegados aprovaram a 

chapa do Conselho Fiscal e o indicado para 

ocupar o cargo vago no Conselho de 

Administração, além dos demais assuntos de 

interesse do quadro social.

Assembleia Geral 
Extraordinária e Ordinária
De forma on-line, a 
participação dos associados 
faz a diferença neste momento
importante da cooperativa

Novo Conselho
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Realizamos a terceira edição da Convenção de Coordenadores de Núcleo.     

O evento este ano contou com a palestra “Ética e Integridade na prática: uma 

abordagem comportamental”, ministrada de forma on-line pelo Dr. Alexandre Di 

Miceli da Silveira.

A Convecção tem como objetivo promover a maior integração do grupo, 

trazendo conteúdo de desenvolvimento pessoal e liderança cooperativa.

Neste ano, como o evento aconteceu de forma on-line, os coordenadores 

acompanharam o encontro na companhia das suas famílias e receberam o jantar 

em suas casas, uma deliciosa pizza para encerrar a noite em grande estilo! 

Convenção de 
Lideranças 
terminou em 

PIZZA
mas 
no bom 
sentido!
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A Sicredi Vanguarda comemorou o bom desempenho de 2020 compartilhando os 

resultados com os associados. Fechamos o 2020 com R$73,5 milhões em resultados e  

Compartilhando 

38% desse valor retornaram aos associados na Conta Capital.
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Pensando em enaltecer a partici-

pação dos associados com mais 

tempo de cooperativa, a Vanguarda 

preparou um presente para ser 

entregue aos associados que têm 

mais de 65 anos de idade e com 

tempo superior a 5 anos de associa-

ção.

O relacionamento sempre foi, é e 

será o principal meio de manter 

negócios com os associados, aten-

dendo e entendendo assim as 

necessidades e demandas de cada 

um.

Em 2021 tivemos um repasse 

superior a R$ 3 milhões de capital a 

associados jubilados.

Jubilados



Mais de 10 mil pessoas 
participaram dos 
encontros que abordaram 
educação financeira

196 colaboradores voluntários

Realizamos a Semana ENEF – Semana 

Nacional de Educação Financeira, com oficinas 

de planejamento do orçamento e dicas de 

educação financeira feitas de forma voluntária 

através de 196 colaboradores para um público 

de mais 10 mil pessoas, envolvendo crianças, 

adolescentes e adultos na área de atuação da 

cooperativa no Paraná, em São Paulo e no Rio 

de Janeiro.

O programa nacional "Cooperação na 

Ponta do Lápis” tem como objetivo comparti-

lhar conteúdos sobre planejamento do orça-

mento, controle de gastos e crédito conscien-

te para públicos de diferentes idades.

A Semana ENEF já é realizada peloSicre-

di há quatro anos com o objetivo decooperar 

para uma vida financeira maissustentável 

dos associados e da sociedade,comparti-

lhando conhecimentos e dicas quepodem 

ser aplicadas no dia a dia.

“Levar informação e conhecimento para 

as pessoas de todas as faixas etárias é 

importantíssimo para que se desenvolva a 

educação financeira. Se conseguirmos 

sensibilizar uma parte desse público sobre 

porque poupar e fazer um planejamento 

financeiro, já será válido todo o movimento 

feito pelas nossas equipes”, enfatiza o presi-

dente da Sicredi Vanguarda, Aldo Dagostim.

15

Sicredi realiza 
oficinas de 
educação 
financeira
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Sicredi na 

Cooperar para transformar
Comunidade

Agências de Medianeira – PR

Santa Terezinha de Itaipu - PR

Em 2021, mais uma vez realizamos o 

projeto Sicredi na Comunidade – Adoção de 

Entidades e repassamos ao longo do ano mais 

de  para  R$ 586 mil 82 entidades
nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Os recursos foram utilizados para 

melhorias nas estruturas, aquisição de equipa-

mentos e necessidades das entidades e 

instituições beneficiadas.

O projeto Sicredi na Comunidade -  

Cooperar para Transformar tem como objetivo 

apoiar ações desenvolvidas por entidades com 

foco na educação, cultura, esporte e amparo 

social, prezando a qualidade de vida e contribu-

indo para o desenvolvimento das comunidades 

da área de ação da cooperativa.

Agência Carlos Gomes 
de Cascavel – PR

Catanduvas - PR Diamante D`Oeste - PR 
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Matelândia - PR Agência Santa Rosa 
do Ocoy – São Miguel 
do Iguaçu – PR

São Miguel do Iguaçu - PR

Agência São Roque 
Santa Helena – PR

Campos do Jordão - SP Cruzeiro - SP

Santa Isabel - SP Agência Cooper – São 
José dos Campos – SP

Ubatuba - SP

Taubaté - SP Taubaté - SP
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Atitudes simples movem o mundo! Com a pandemia, muitas pessoas estão 

enfrentando dificuldades pois perderam seus empregos. Pensando nisso, a 

cooperativa desenvolveu as ações para o Dia C – Dia de Cooperar em todas as 

suas agências.

Com mais de 70 agências no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a 

cooperativa arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos e mais de 4.500 itens 

de limpeza e higiene pessoal.

Algumas agências foram além, arrecadando cobertores, roupas e calçados 

para doar a quem precisa para enfrentar os dias frios. Já alguns colaboradores 

fizeram voluntariamente doação, ajudando os hemonúcleos.

A ação em 2021 arrecadou 
alimentos e produtos de 
limpeza e higiene pessoal

DIA C



00

Mais de 100 
toneladas 

de alimentos 
arrecadadas



18

No dia 18 de outubro iniciamos as apresentações do espetáculo “A Escola 

dos Palhaços”. A ação levou para estudantes até o quinto ano do Ensino 

Fundamental conceitos de sustentabilidade, inclusão, poupança e cooperação. 

Em toda a região em que a cooperativa atua no Paraná, foram mais de 16 mil 

crianças e adolescentes que participaram de 44 espetáculos.

Lançado pela Sicredi Vanguarda no ano de 2015, o Teatro Poupedi conta com 

uma turnê anual – que ficou suspensa em 2020 – e neste ano, o espetáculo 

trouxe a peça  realizada pela Cia dos Palhaços, de “A Escola dos Palhaços”,

Curitiba (PR). 

“Todos os anos pensamos em levar informações sobre educação financeira, 

economizar, cooperar, entender a sustentabilidade e outros assuntos importantes 

e sempre de uma maneira lúdica, para que as crianças e adolescentes aprendam 

e entendam a importância dos assuntos abordados durante o espetáculo e levem 

para casa esses conhecimentos”, enfatiza o presidente da Sicredi Vanguarda 

PR/SP/RJ, Aldo Dagostim.

 Tea
tro 

20

16 mil 
participantes
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O 
O Programa A União Faz a Vida - PUFV - é a principal iniciativa de 

responsabilidade social do Sicredi, é um dos nossos programas de 

educação que promovem atitudes e valores de cooperação e cidadania 

para crianças e adolescentes no Brasil, tudo isso através de projetos 

desenvolvidos nas comunidades e para as comunidades. O Sicredi 

realiza a gestão pedagógica e administrativa por meio da área de 

Desenvolvimento do Cooperativismo.

O objetivo do Programa A União Faz a Vida é contribuir para a 

educação integral e o protagonismo dos alunos desenvolvendo 

cidadãos cooperativos através de uma metodologia que ensina a 

valorizar os saberes, os espaços comunitários, as atividades 

coletivas, a cooperação e o exercício da cidadania.

A Sicredi Vanguarda lançou nos últimos meses do ano o PUFV em 

cinco novos municípios dentro da nossa área de atuação, sendo 

Missal, Foz do Iguaçu, Catanduvas e Matelândia no Paraná, e a 

chegada do PUFV no estado do Rio de Janeiro, em Lídice, 

distrito do município de Rio Claro. Hoje temos 14 municípios 

que trabalham com a nossa metodologia.

22

Programa 

A União Faz a Vida 
chega em Missal, Foz do Iguaçu,  
Catanduvas, Matelândia 
e no Rio de Janeiro! 



0523
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Compartilhando conhecimento! Com o intuito de contribuir com a 

vida financeira dos jovens, a Sicredi Vanguarda entregou para o Núcleo 

de Educação de Foz do Iguaçu e de Cascavel, no oeste do Paraná, 75 

mil gibis, divididos em três edições e que trabalham conteúdos de 

educação financeira de acordo com a idade dos estudantes da 

rede estadual de ensino.

Investir na educação faz parte dos princípios do Sicredi. 

“Queremos promover o desenvolvimento e crescimento das 

comunidades e, principalmente, dos jovens e crianças. 

Através da parceria com a Mauricio de Sousa Produções, a 

Turma da Mônica Jovem trabalha a educação financeira de 

uma maneira simples e objetiva, fazendo a informação e o 

conhecimento chegar a todos”, comenta o presidente da 

Sicredi Vanguarda, Aldo Dagostim.

Para 2022, serão mais três edições especiais, finalizando a 

série sobre educação financeira.

Cooperativa entrega gibis sobre 
educação financeira para Núcleos 
de Educação da região oeste do Paraná
Turma da Mônica Jovem fala sobre o assunto 
de uma forma lúdica, simples e objetiva

Ademir Roque, diretor Executivo Sicredi Vanguarda 
PR/SP/RJ, e a chefe de departamento do Núcleo de 
Educação de Foz do Iguaçu, Silvana Garcia Andre

Aldo Dagostim, presidente Sicredi Vanguarda 
PR/SP/RJ, e a chefe de departamento do 
Núcleo de Educação de Cascavel, Luciana 
Paulista da Silva



Construir um futuro mais colaborativo e susten-

tável é dever de todos nós e a força jovem é um 

combustível necessário para alcançarmos grandes 

conquistas juntos. 

Mais de 1.000 participantes marcaram presença 

no Evento on-line Summit Jovem. Através de 

palestras, conversas e planejamentos, os jovens 

receberam incentivo para buscar o autoconhecimen-

to, impactar positivamente a comunidade onde vivem 

e fazer a diferença com o cooperativismo.  

Através do impacto social, conseguimos atingir 

todas as pessoas de forma positiva, buscando 

enxergar o outro de igual para igual. Os jovens que 

hoje são inspiração constroem juntos um amanhã 

melhor para todos.

Summit 
Jovem 
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A gente constrói a diferença por meio de 

atitudes positivas que impactam a vida das pessoas. 

Por isso, no Dia das Mães, tivemos a participação de  

membros do nosso Comitê Mulher, que se engaja-

ram na proposta de entregar máscaras de proteção a 

todas as mães que fazem parte da nossa cooperativa 

e passaram pelas agências no dia. 

26

Em 2021 nos comprometemos em continuar lado a 

lado com o seu crescimento contínuo e colaborativo, 

mesmo estando distantes fisicamente. Por isso, no mês 

de março, movimentamos nossas redes sociais com o 

tema: MULHERES NO VERDE, uma curadoria de conteú-

dos sobre economia criativa, preparada pelas colabora-

doras e membros do Comitê Mulher e Jovem da Sicredi 

Vanguarda, em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher. 

Mulheres no verde

Acesse o QR-Code 
e assista aos vídeos

Foram mais de 5 mil máscaras distribuídas.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Omu3-0D0b3JlCieRP5GB8BT55npUfjD
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Com o objetivo de levar conhecimento para 

associados, contribuir com a cooperativa e formar 

novas lideranças, a Sicredi Vanguarda conta com o 

Comitê Jovem e Comitê Mulher. Os participantes 

são eleitos durante as Assembleias de Núcleo e 

ficam por dois anos no mandato, que se encerra em 

2023.

Durante o ano de 2021, ainda por conta da 

pandemia, os encontros mantiveram-se de forma 

on-line, onde aconteceram capacitações e cursos 

para levar conteúdos aos jovens e mulheres. 

Apenas os encontros de encerramento do ano 

foram realizados de forma presencial. 

O Comitê Mulher conta com 76 participantes e 

o Comitê Jovem com 69, ambos atuam nos estados 

do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Comitê Jovem 
e Comitê Mulher
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A Sicredi Vanguarda, pensando sempre em atender da melhor maneira os 

associados e as comunidades onde está inserida, continua trabalhando no 

programa de expansão com a implantação de novas agências em sua área de 

atuação, chegando a novos municípios e distritos.

Em 2021, foram inauguradas as agências de Campos de Cunha, São 

Sebastião, Paraibuna e Vista Verde no estado de São Paulo, em Piraí e Miguel 

Pereira no Rio de Janeiro, e a terceira agência em Medianeira, no Paraná.

Também reinauguramos as agências de Resende e Vassouras no Rio de 

Janeiro, Diamante D’Oeste e no distrito de Rio do Salto em Cascavel no Paraná, e 

nos municípios de Lorena e Aparecida em São Paulo.

Vanguarda 
em Expansão

Piraí - RJ

Piraí - RJ
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Vassouras - RJ Vassouras - RJ

Miguel Pereira - RJ Miguel Pereira - RJ

Resende - RJ Resende - RJ

Agência Paraibuna - SP Agência Vista Verde - 

São José Dos Campos - SP



30

Lorena - SP São Sebastião - SP

Aparecida - SP Aparecida - SP

São Sebastião - SP Agência Vista Verde - 

São José Dos Campos - SP

Agência Paraibuna - SP
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Agências inauguradas 
até 31/1207 Colaboradores 

admitidos 
Colaboradores 
efetivados 

Promoções para 
cargo de gestor 

Promoções 
entre gestores 

Promoções para 
Gerentes de Negócios 

Aprendizes contratados 
como estágio 

256 60 13

26 147 17

Campos Novos – SP Campos Novos – SP

Cascavel - PR / Rio do Salto Diamante D`Oeste - PR

Medianeira - PR / Maronesi Medianeira - PR / Maronesi



O início de um sonho! A Sicredi Vanguarda apresentou o monumento de 

lançamento da obra da nova Sede Administrativa no município de Medianeira-

PR, que tem sido a casa da cooperativa desde 1983.

O cooperativismo de crédito pode fazer a diferença na vida das pessoas e 

deixar marcas relevantes na história. “Esse é o início da realização de um 

sonho, mais um marco na vida da Sicredi Vanguarda, um momento muito 

especial e aguardado. A cooperativa vive um bom momento e, fazer o lança-

mento do monumento e dar início a construção da nova sede, que é uma obra 

necessária para melhorar ainda mais o atendimento aos associados com um 

espaço adequado para os nossos colaboradores trabalharem, é um passo 

importante para a realização desse sonho”, comenta o presidente da Sicredi 

Vanguarda, Aldo Dagostim.

Sicredi Vanguarda 
inicia as obras de 
construção da nova 

 Sede Administrativa

32



O terreno onde será construída a nova sede 

administrativa da cooperativa é de 40 mil metros 

quadrados. O prédio contará com tecnologias 

inovadoras, de alta performance, sustentável e 

com reconhecimento internacional. 

“Tenho certeza que essa obra, esse espaço, 

será um atrativo para Medianeira e região. Temos 

um terreno de 40 mil metros quadrados e a nossa 

obra ocupará 10% do espaço, o restante será 

preservado com plantio de árvores, conservação 

das águas, um paisagismo para que as pessoas 

usufruam do nosso ambiente externo. Estamos 

buscando a certificação internacional LEED, nível 

Platinum, a categoria máxima para o selo susten-

tável e, para isso, estamos pensando em uma obra 

totalmente sustentável, e com geração de energia 

solar”, encerra o presidente Aldo.

Projeto prevê prédio 
sustentável com 
aproximadamente 
16 mil metros 
quadrados
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Sicredi Vanguarda 
comemora 38 anos 
e lança manifesto

Segundo o dicionário, a palavra VANGUARDA significa estar à frente, remete a 

inovação, de ideias, de tendências, de opiniões e pontos de vista.

Já a palavra manifestar é tornar algo público, se expressar.

Quando nos manifestamos, deixamos nossa essência transparecer. Um manifesto é 

aquilo que somos de mais profundo, nosso propósito, nossa missão, nosso DNA!

O Sicredi sempre esteve na vanguarda quando falamos em humanização, unindo 

pessoas e processos num mesmo propósito, “construir juntos uma sociedade mais 

próspera”.

No dia 17 de novembro de 2021, a Sicredi Vanguarda PR 

SP RJ completou 38 anos, e manifestou aquilo que temos de 

mais precioso, nossa essência!

Estar um passo à frente em desenvolvimento para o 

nosso associado não está só nos nossos planos, está no 

nosso nome: somos SICREDI VANGUARDA!

Os colaboradores e lideranças comemoraram o aniversá-

rio da Vanguarda nas agências em 17 de novembro.

https://www.youtube.com/watch?v=KdcThsoMUKI&t=3s
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A Sicredi Vanguarda, pensando em melhorar o atendimento aos associados, 

inaugurou no mês de dezembro a agência digital Sicredi PRO, que traz um novo 

modelo de relacionamento com o associado, com todo o atendimento e prospec-

ção de negócios feitos através dos canais digitais (telefone, WhatsApp, e-mail, 

etc) levando praticidade e agilidade no dia a dia dos nossos associados. Já 

contamos com 100 associados PRO.

Sicredi PRO 
Digital como você precisa, humano como só a gente é.



Em maio deste ano, os Consórcios Sicredi completaram 15 anos, uma 

operação jovem e robusta, que apresenta um portfólio completo com diversas 

opções de aquisição de bens e serviços, destacando-se entre as seis maiores 

Administradoras de Consórcios do país. 

Com o nosso consórcio, o associado realiza seus projetos de forma coopera-

tivada e segura, programa o futuro com o plano que mais se adapta às suas 

necessidades e faz parte de uma cadeia de valor que beneficia o associado, a 

cooperativa e a comunidade local. 

O consórcio é um produto simples que facilita o planejamento e a educação 

financeira, disciplinando o consumo consciente, sendo uma alternativa para a 

aquisição de bens e serviços.

CON
SÓR

CIOS
a alternativa que facilita 
suas conquistas!
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Ana e Aline 
As irmãs Ana e 

Aline sonhavam 
em ir juntas à 

Alemanha e, para se 
organizarem financei-

ramente, decidiram 
investir no Consórcio de 

Serviços para comprar as 
passagens e arcar com as 

demais despesas da viagem. 
Elas foram contempladas com 

o valor de duas cartas de crédito 
e o resultado dessa aventura é a 

foto acima
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André Calgaro 

 Com o consórcio Sicredi você projeta seu futuro, planeja suas 
conquistas e realiza seus sonhos. Tudo isso de forma cooperativa, 
segura e com um bom planejamento financeiro.

 Em 2021, o consórcio Sicredi possibilitou a milhares de associa-
dos a oportunidade de adquirir aquele bem que tanto sonhou, ou 
fazer aquela viagem inesquecível!

total de 
103,5 milhões 
de reais em créditos liberados 
através do consórcio.

2102 
associados 
contemplados 

André Calgaro, um dos 
nossos associados contem-

plados com o Consórcio 
Sicredi, nos contou um pouco 
sobre a sua experiência com 
a cooperativa. “Desde quan-

do comecei a gostar de 
motos, os consórcios que tive 
me ajudaram a conquistá-las 
e com parcelas que cabem no 
bolso.” Se você, assim como o 

André, tem o sonho de ter 
uma moto ou carro, saiba 

como adquirir um consórcio 
pode te ajudar nesta con-

quista!
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A partir de dezembro de 2021, 

os associados passaram a Contratar 

Seguro Residencial simplificado pelo 

Theo no WhatsApp. A contratação é 

rápida, prática e 100% digital.

Seguro 
Residencial

Investir em um Seguro Residencial é 
garantir muito mais tranquilidade.

Em 2021, a Sicredi 

Vanguarda entregou seis 

prêmios do Seguro de 

Vida, totalizando mais de 

R$ 233 mil.

de Vida
Seguro Indenizações de 

Seguros 2021 
Família

Auto
Patrimonial
Residencial

Rural
Vida Individual

Total Geral

Valores Indenizados
R$ 3.578.133,67
R$ 501.908,78
R$ 415.353,25

R$ 5.883.478,26
R$ 12.779.123,76
R$ 23.157.997,72 

Na agência São Cristóvão, a 
associada Renata Cravo Zablocki 

recebeu o prêmio de R$50 mil 

O associado Osvaldir Gonzato da 
agência Carlos Gomes de Cascavel ganhou 
R$ 10 mil no sorteio do Seguro Residencial

Em Serranópolis, o contemplado 
com o prêmio do Seguro de Vida foi 

o associado Jair Daronch, que ganhou R$ 41 mil

Em Foz do Iguaçu, na agência 
República Argentina, o associado 
Josemar Simon levou o prêmio de R$ 25 mil. 

A associada Aline Eluiza Herckert da agência 
Pedro Soccol de Medianeira foi contemplada com 
R$ 50 mil no sorteio do Seguro de Vida
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Investir em tecnologia e inovação! A 

Sicredi Vanguarda acredita que investimen-

tos nessa área fazem a diferença e serão 

tendências para o futuro, principalmente no 

que diz respeito à agricultura, como a 

utilização de drones agrícolas.

Em Cascavel, o engenheiro agrônomo 

Andrei Mori, associado do Sicredi desde 

2013, financiou com a cooperativa um 

drone agrícola para pulverização. “Eu 

sempre tenho que estar além do meu 

tempo, pensando em novas tecnologias, 

oportunidades de negócio. Estamos em 

constante mudança no agronegócio, e a 

tecnologia é um forte aliado no campo. A 

Sicredi é uma cooperativa que está à frente 

do seu tempo, que preza pelo bem-estar e 

acredita no seu associado e em suas 

ideias, como quando levei a proposta para 

a aquisição do drone”, explica Andrei.

Acreditar no associado e em seu 

empreendimento faz parte da essência do 

cooperativismo e do Sicredi. “O Andrei nos procurou com a proposta de investi-

mento para comprar um drone, nós achamos a ideia muito interessante 

e inovadora por ser uma forma de expansão aqui na 

região de Cascavel. Ficamos felizes em participar e 

contribuir com essa fase do associado”, diz 

Tamires Cristina Bif, gerente de negócios agro da 

agência Sicredi São Cristóvão em Cascavel – PR.

Associado investe em 
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DRONE 
para pulverização
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O PIX, desenvolvido pelo Banco Central, é um meio de pagamento instantâ-

neo, que traz mais facilidade para transferir, pagar e receber, a qualquer horário 

ou dia da semana, sem limite para quantidade de transações.

Com o PIX, você usa apenas um dado para fazer a operação. Pode ser o 

CPF, CNPJ, e-mail ou número do celular. Todas essas opções são chamadas de 

chaves e você pode cadastrar as suas pelos aplicativos Sicredi.

No Sicredi, o PIX é isento de tarifas para Pessoa Física e Pessoa Jurídica, o 

que nos permite entregar a comodidade e praticidade que a solução propõe, e 

ainda reduzimos as despesas dos nossos associados.

Desde o seu início, na Sicredi Vanguarda, a quantidade e o volume de transa-

ções com o PIX aumentaram significativamente, se tornando uma das principais 

formas de realizar transações financeiras pelos nossos associados, enfatizando a 

importância da solução para a Cooperativa e associados.

PIX



41

Somos o Sicredi, e escolhemos trilhar um caminho 

coletivo para oferecer soluções inteligentes para o seu 

desenvolvimento financeiro. A gente entende que as 

melhores escolhas são aquelas que trazem resultados 

para todos. Oferecemos mais de 300 produtos e serviços 

financeiros de um jeito simples e próximo para você, para 

a sua empresa e para o seu agronegócio.

Em 2013 iniciamos o movimento de expansão da 

cooperativa para o Estado de São Paulo, diante do 

sucesso desta iniciativa e conforme planejado, em 

2015 começamos a expansão para o Estado do Rio 

de Janeiro. A iniciativa está alinhada com a estratégia 

do Sicredi que é estar próximo das comunidades, 

prestando atendimento consultivo, contribuindo para 

o desenvolvimento socioeconômico local.

Associados da 
Vanguarda

Agro    PF    PJ

Associado
Agro

PF
PJ

dez/20
12.068

118.052
25.034

dez/21
12.194

122.654
27.412

PR      SP      RJ

A tão famosa, mas nem sempre conhecida… 
Cesta de Relacionamento

Ela não é apenas uma tarifa mensal, sem benefício algum.

Em 2010, o BACEN – Banco Central, publicou a Resolução nº 3.919, que consolida 

as normas referentes a cobrança de tarifas, que inclui a cesta de relacionamento, pela 

prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

A Cesta de Relacionamento é uma forma de atender as necessidades do associado 

sem pagar pelos serviços de forma avulsa. Por exemplo: associado que realiza muita 

TED (Transferência Eletrônica Disponível) pode aderir a uma cesta que tenha esse 

serviço ilimitado ou com a quantidade que atenta a demanda dele.

Para montar as Cestas de Relacionamento, são realizados estudos de mercado com 

revisões trimestrais pela área de produto, junto às centrais e cooperativas. Os valores 

são definidos pelas cooperativas, limitados pelos valores máximos legais.

Expansão 

Hoje a Sicredi Vanguarda conta com mais de 

160 mil associados. 
A predominância é de associados Pessoa Física. 

Crescimento
126

4.602
2.378

Região
PR
SP
RJ

Número de associados
105.951
42.073
11.247

Woop
1.370
1.260

359

Total
107.321
43.333
11.606
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Poupador da Vanguarda é

sorteado com 

na Poupança Premiada Sicredi
R$ 1 MILHÃO 
Além do prêmio principal, 31 associados 
da cooperativa foram sorteados
com prêmios de R$ 5 mil

A promoção Poupança Premiada Sicredi teve início em março e se 

encerrou em dezembro de 2021. Ao longo do período de campanha, 

foram sorteados inúmeros prêmios de R$ 5 mil, um prêmio especial de 

R$ 500 mil em outubro e o prêmio final de R$ 1 milhão em dezembro.

A empresa Euro Entulho de Santa Tereza do Oeste, associada a 

Sicredi Vanguarda, foi a contemplada com o prêmio de R$ 1 milhão da 

campanha. “No dia 13 de dezembro eu mandei uma mensagem para a 

minha gerente pedindo se já tinha sido o sorteio final, e comentei com 

ela que sonhei que tínhamos ganhado o R$ 1 milhão. Ela disse que 

ainda não tinha acontecido, mas hoje o meu sonho se tornou realidade. 

A ficha ainda não caiu, mas é maravilhoso dormir e descansar sabendo 

que você é a nova milionária”, comenta Vanderleia Pedranjo, sócia da 

empresa.

Além do prêmio principal, 31 poupadores da Sicredi Vanguarda 

foram contemplados com prêmios de R$ 5 mil ao longo da campanha 

em 2021.

R$
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PRÊMIO R$ 1 MILHÃO 

Pedro Claudio Kist 
Missal – PR

Adair Américo Ribeiro 
Foz do Iguaçu – PR

Clemilson Andre Perozzo
Cascavel – PR

Ronaldo Rosa Da Silva
Catanduvas – PR

Angelo Anauro Gaia
Natividade da Serra – SP

Leonice Coelho De Mello 
Forte - Foz do Iguaçu – PR

Antonio Lirio Barros 
Andreski - Missal – PR

Darcio Moerschbacher
São Miguel do Iguaçu – PR

Rodrigo Frigo
São Miguel do Iguaçu – PR
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Kassiane A. de Moura
Cascavel – PR

Sedenir Cleber Stuani
Missal – PR

Salomeia G. Bobromiec
Cascavel – PR

Matheus R. de Alcantara
Medianeira – PR

Elias Mario Salomao 
Sarhan - Cruzeiro – SP

Neli Bortoleti Ewerling
Matelândia – PR

Volmir Jose Dore
Cascavel – PR

C H Rocha E Cia Ltda
Sede Alvorada – Cascavel 

Rodrigo A. Therezo
Santa Isabel – SP

Agricola Peterson Eireli
Itaipulândia – PR

Lidia Miako M. Begui
Cascavel – PR

Lafaieti Martins Viana
Foz do Iguaçu – PR

Odilando Mandu
Itaipulândia - PR

Carolina M. B. de Souza 
Cardoso - Foz do Iguaçu – PR

Aldemir Possamai Della
Medianeira – PR

Guilherme M. G. de 
Morais - Cascavel – PR
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A história da Renata Auxiliadora Ladeia Costa, empresária e associada da Sicredi 

Vanguarda, começou em março de 2013, quando desempregada foi a um casamento em 

Santa Catarina e aproveitou uma promoção para comprar alguns pares de calçados e 

revender em Santa Helena. “Minha formação é biologia, trabalhei em laboratório e de uma 

hora pra outra minha vida profissional mudou com o incentivo do meu marido. Vendi parte 

da primeira compra, voltei para devolver os pares que sobraram, acabei comprando mais e 

vendendo todas as peças. Por oito anos a loja foi no meu endereço residencial. Nesse 

período várias transformações aconteceram até evoluir para o novo endereço. Tínhamos o 

sonho de fazer uma loja container, pensando na sustentabilidade, investimento e tempo de 

construção do projeto. A nova loja, em novo endereço é a realização desse sonho, e eu tive 

o apoio do Sicredi para conquistar isso”, explica Renata.

Para o Sicredi, apoiar os associados a realizarem seus sonhos e projetos faz parte da 

sua missão e de seus valores. “Acreditamos no potencial dos nossos associados, por isso 

estamos ao lado deles, como no caso da Renata, que investiu em um espaço próprio para a 

sua loja. Analisamos juntos as melhores opções de crédito com taxas justas, o que oportu-

nizou o novo espaço da Ilária Boutique, sua loja”, comenta a gerente da agência Sicredi em 

Santa Helena, Lisangela Aparecida Kuhn.

Além do projeto container, a empresa também 

investiu em energia fotovoltaica pensando na 

sustentabilidade e redução de custos.

Projeto foi pensado na sustentabilidade 
e idealizado em Santa Helena PR 

Associada 
investe em 
LOJA 
CONTAINER

Acreditar nas pessoas! Assim é o Sicredi, uma instituição financeira que pensa 

em alternativas que trazem impacto positivo e desenvolvimento sustentável para a 

sociedade. Com esse pensamento, a cooperativa Vanguarda apoiou a realização de um 

projeto, a idealização de uma loja container em Santa Helena, oeste do Paraná.

Crédito PJ
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Em 2021, os desafios 

mostraram a importância de nos 

reinventarmos e avançarmos. 

Afinal, a transformação já é uma 

realidade no Sicredi, um novo 

modelo de trabalho que colocou o 

usuário no centro de tudo.

Transformação 

DIGITAL 
na Vanguarda

Confira como foi a nossa 
transformação digital ao longo de 2021.

A Plataforma PF é uma das principais 

entregas da transformação digital desde o 

início de sua trajetória, que começou com os 

poupadores e já evoluiu muito. A nova expe-

riência já chegou em 100% das agências da 

Vanguarda e em quase todas as cooperativas, 

e teve várias melhorias em sua jornada, novos 

produtos, novas experiências no aplicativo 

Sicredi X, criando muito mais possibilidades 

de relacionamento e oportunidades.

Bora relembrar um pouco do que 
construímos juntos?
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Buscando o fortalecimento 

no modelo de relacionamento, 

a nossa cooperativa deu um 

grande passo com o início do 

piloto que trouxe grande 

facilidade: a abertura de contas 

correntes pelo app Sicredi X. 

Essa etapa é fundamental para 

que em breve, essa experiência 

possa ser expandida para mais 

cooperativas.

Iniciamos também a migração de poupadores, com conta individual, 

para a plataforma digital. Neste primeiro momento, realizamos um 

número pequeno de migrações para que possamos acompanhar o proces-

so todo e capacitar todos os envolvidos. 

E falando em transformação digital, não poderíamos deixar de falar da 

economia de papel que geramos neste ano, com a utilização da ferramen-

ta de coleta de assinatura Eletrônica e Digital que, além de diminuir 

gastos nas agências, impacta principalmente nosso meio ambiente.

Neste ano em que a comunicação foi tão importante, a integração do 

Whatsapp com o Theo, nosso assistente virtual foi um dos grandes 

destaques. Ele passou a fazer parte da experiência de autoatendimento 

dos associados, estreitando ainda mais o relacionamento por meio virtual.

Que em 2022 possamos estar ainda mais próximos dos associados e 

comunidades, construindo conexões em uma sociedade cada vez mais 

próspera. 
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Jorna
da do 

Propósito

Construir juntos uma 
sociedade mais próspera! 

Esse é nosso propósito, é o que nos move... 
É o porquê fazemos o que fazemos.

Neste ano, iniciamos os estudos e a prepara-

ção para um novo modelo de gestão, mais huma-

nizado, onde todos os stakeholders ganham em 

uma relação transparente, coerente e voltada para 

um significado maior - o propósito.

Tendência mundial, a gestão com propósito 

vem rapidamente sendo adotada por gigantes 

internacionais como Starbucks, Google e Nike. 

Isso nos deixa seguros e nos mostra que estamos 

no caminho certo e que este movimento é um 

passo importante para continuar evoluindo como 

organização e para gerar ainda mais valor para 

colaboradores, nossos associados, parceiros e 

para comunidade onde estamos inseridos.

Falando em propósito, você sabe qual o 

propósito do Sicredi? Não! Então vamos lá. 
Lançamento interno 

da Jornada do Propósito
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Automação 
De Processos

Com o avanço da tecnologia, e com a alta demanda, se faz necessário rever 

alguns processos internos e aplicar o que hoje é chamado de automação de 

processos.

A automação de processos, resumidamente, é uma maneira de unir vários 

sistemas através de um meio só, como por exemplo, utilizando robôs para 

executar os processos que demandam tempo e acessos a muitos sistemas.

Aqui na Sicredi Vanguarda, estamos revendo nossos processos, visando 

melhorar o dia a dia dos nossos colaboradores e consequentemente melhorar a 

experiência do nosso associado.

Atualmente temos mais de 80 processos automatizados. Se você renovou 

um seguro ou contratou um consórcio, por exemplo, uma parte do seu produto 

passou por um de nossos robôs!

Nossa evolução não pode parar. Em 2022 as mudanças continuam, temos 

uma perspectiva de chegar a 200 processos automatizados dentro da nossa 

cooperativa e ajudar a realizar sonhos de uma forma mais eficaz e rápida.
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Participamos em maio de um encontro com 

representantes do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde 

foram compartilhadas informações do Sistema Sicredi 

e da cooperativa, além dos números que atendem as 

demandas do agro e envolvem o BNDES.

Somos a sexta maior cooperativa de crédito do 

Brasil e a terceira maior do sistema Sicredi. A 

Vanguarda tem a maior carteira de crédito do Sistema 

Sicredi, muito desse recurso aplicado no setor agrope-

cuário. E, o BNDES é um parceiro fundamental, viabili-

zando investimentos para modernização, ampliação e 

logística na atividade do produtor rural.

Nesta safra, alocamos mais de R$ 235 milhões de reais com repasse de 

recurso equalizado, o que favorece a diversificação no campo.

Encontro com 
diretores do BNDES

Com o início do ano Safra 

2021/2022, a Sicredi Vanguarda 

realizou uma live sobre as perspectivas 

e cenários futuros para o agronegócio 

com o consultor de negócios Carlos 

Cogo, através do canal oficial da 

cooperativa no YouTube, e reuniu 

aproximadamente 800 pessoas no 

evento.

“O evento alcançou seu objetivo, 

levar informações de qualidade e 

relevantes para quem acompanhou a 

live, tratando sobre o mercado futuro 

do agronegócio, principalmente nesse 

início do ano safra. Por isso, agradece-

mos a participação de cada um”, 

enfatiza o presidente da Sicredi 

Vanguarda PR/SP/RJ, Aldo Dagostim.

Durante a apresentação, Carlos 

Cogo abordou assuntos relacionados a 

todas as commodities, culturas e 

atividades que compreendem a área 

de atuação da cooperativa. “Um ponto 

importante é investir no seguro para a 

lavoura, uma vez que o agronegócio é 

uma atividade de risco. 

mercado 
do agronegócioLive 



90 dias 
de autocuidado

Novembro Azul: foi trabalhada a 

sensibilização com foco no cuidado com 

a saúde masculina, trabalhando sobre a 

prevenção ao câncer de próstata.

Pensando sempre no bem-estar e saúde dos colaboradores e associados, 

realizamos ações focadas no Setembro Amarelo para prevenção ao suicídio e 

apoio à saúde mental, Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama e 

demais cuidados da mulher, Novembro Azul focado na saúde do homem e 

prevenção ao câncer de próstata. As ações desse ano tiveram um tom um pouco 

mais descontraído na intenção de engajar mais e proporcionar momentos mais 

leves com temas de tanto impacto. 

Durante os 3 meses, algumas agências 

foram coloridas com luzes nas cores amarela, 

rosa e azul para reforçar a importância das 

ações. As redes sociais da Vanguarda também 

adotaram as cores e semanalmente eram 

divulgadas ações de prevenção e cuidado.

Setembro Amarelo: foram 30 dias traba-

lhando para sensibilizar as pessoas sobre a 

prevenção ao suicídio e a importância dos 

cuidados com a saúde mental. As ações 

foram pensadas e trabalhadas para atende-

rem os colaboradores e associados. 

Outubro Rosa: a cor da vez foi 

a rosa, para tratar o tema da 

prevenção ao câncer de mama, 

sensibilizando e dando enfoque 

à importância do cuidado com 

a saúde feminina.
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Construir juntos uma sociedade 

mais próspera é o que nos move. É 

assim que o Sicredi, a primeira institui-

ção financeira cooperativa do Brasil, 

constrói a cada dia o relacionamento 

com o associado e a comunidade, 

pensando na melhor forma de oferecer 

as soluções financeiras adequadas às 

necessidades dos seus associados.

Através dos minidocumentários 

você conhecerá algumas histórias dos 

nossos associados, que contam com o 

Sicredi como parceiro para concretizar 

seus planos. Juntos, construímos um 

futuro melhor e mais próspero.

Associados 
contam com apoio 
da Vanguarda 
para transformar

Confira os vídeos 
através do QR-Code!

em realidade

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Omu3-0D0b2029QygiZfpzGl9jbl6Fq-


Nossos colaboradores recebem novos uniformes para o dia a dia de trabalho, 

mas com isso, o que fazer com as peças antigas? Nós encontramos uma linda 

solução para os uniformes que não usamos mais.

A Pontos com Amor é uma instituição sem fins lucrativos que reaproveita 

roupas, assim como uniformes e, transforma essas em roupas para crianças.

Tudo é feito com muito amor e carinho por voluntárias que se dedicam a 

costurar para quem precisa.

Quer saber mais sobre a Pontos com Amor? Acesse o Instagram @pontosco-

mamor.foz

Pontos 
com Amor 
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Transformando uniformes 
antigos em amor!
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O envolvimento das agências do Sicredi com o 

cooperativismo e o desenvolvimento de projetos 

sociais tem um reconhecimento, o Troféu Raiffeisen. O 

troféu foi criado para reconhecer os colaboradores e 

agências da Central Sicredi PR/SP/RJ que se destacam 

trabalhando com os pilares econômico e social com 

muita intensidade e relevância.

Em 2021 tivemos 25 projetos inscritos, sendo 16 

ações sociais, cinco ações de educação financeira e 

três ações de ecoeficiência. Os projetos foram 

divididos por categorias: agências pequenas, médias e 

grandes.

Troféu 
Raiffeisen

Agência de Santa Helena foi destaque no trabalho 
desenvolvido através do Agro Digital na categoria 
Ecoeficiência.

Agência de Diamante D'Oeste se destacou através 
do projeto de Locomobilidade dos Vovôs na 
categoria Ações Sociais.

A Vanguarda conquistou dois prêmios!



Open Finance 
é mais que 
open Banking!

Até 2018, segundo dados do relatório de economia bancária do Banco 

Central, mais de 80% de todos os ativos do setor bancário comercial estavam 

concentrados nos cinco maiores bancos do nosso país. O Open Banking é a 

principal iniciativa do BACEN para aumentar a concorrência e diminuir a concen-

tração bancária no Brasil.

O Open Banking parte da premissa de que as pessoas são detentoras de 

seus dados financeiros, em acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD). Desta forma, o usuário é quem decide com quem 

compartilhar os seus dados.

•Não é um meio de pagamento.

•Não é um aplicativo.

•Não é um novo produto.

•Não é um banco digital.

OPEN BANKING é o compartilhamento de dados, 

produtos e serviços pelas instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas, a critério de seus 

clientes, por meio da integração de plataformas e 

infraestruturas de sistemas de informação, de 

forma segura, ágil e conveniente.

 

É a evolução do Open Banking que teve num 

primeiro momento a participação de cooperativas 

de crédito e instituições financeiras tradicionais. 

Conforme as fases evoluírem, haverá a troca de 

informações sobre seguros, investimentos, fundos 

de pensão e previdência.

O Open Finance é mais abrangente e vai além 

do mundo tradicional bancário. Esse movimento de 

ampliação oportuniza mais inovação no mercado 

financeiro. É importante salientar que todas as 

instituições participantes devem obedecer às 

regras estipuladas pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e pelo Banco Central.

O que é Open Banking? 

Qual a diferença do Open Finance?
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Lançada em dezembro de 2020 a TAG de 

passagem é um serviço do Sicredi de pagamento 

automático de pedágios, destinado a pessoas físicas 

com carros de categoria passeio. Com a TAG, nossos 

associados passam direto pelas cancelas de pedágio 

em todo o Brasil, sem a necessidade de parar e 

realizar o pagamento de forma manual.

A TAG vem para agregar e complementar as 

necessidades dos nossos associados, no seu dia a 

dia, proporcionando comodidade, tranquilidade e 

segurança, já que todos os valores referentes às 

passagens serão descontados diretamente da conta 

corrente sem a necessidade de ter contato com 

dinheiro físico ou com um atendente.

Visando melhores condições, estamos ajustando 

o posicionamento comercial do nosso produto, 

isentando a cobrança de mensalidade para todos os 

associados da Sicredi Vanguarda. Além disso, aos 

associados que contratarem ou possuírem seguro 

Auto Sicredi também estarão isentos do custo de 

adesão ao produto.

A Sicredi Vanguarda tem o compromisso de 

trabalhar com uma gestão transparente, valorizan-

do o relacionamento e levando as informações 

necessárias, de forma assertiva, para os associa-

dos.

No mês de novembro, a cooperativa habilitou 

no aplicativo Sicredi a função “Conta Capital’, nela 

é possível visualizar o valor total disponível em sua 

conta capital e também consultar os extratos de 

toda movimentação.

Capital Social
no App Sicredi

PASSAGEM
de Tag
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Nossos Números 

Ativos totais e 
coobrigações

A cooperativa teve um aumento 
superior a R$ 1.6 bilhões em 2021, 

encerrando o ano administrando mais 
de R$ 8.2 bilhões.

2018 – 3.507.029
2019 – 4.439.433
2020 – 6.614.202
2021 – 8.253.950

Patrimônio 
Líquido

Já o Patrimônio Líquido da Vanguarda fechou 
o ano de 2021 com mais de R$ 659 milhões. 

Esse resultado é devido às sobras 
decorrentes das atividades da cooperativa e 

ao Capital Integralizado pelos associados.

2018 – 381.250
2019 – 442.686
2020 – 511.572

2021 – 659.855

Resultados

A Sicredi Vanguarda encerrou 2021 com um 
resultado líquido superior aos R$ 141.963 

milhões. Dessa forma, apresentou um 
crescimento acima do esperado, frente ao 

cenário nacional.

2018 – 70.447
2019 – 73.092
2020 – 73.594

2021 – 141.963

2018 – 123.330
2019 – 143.236
2020 – 155.153
2021 – 162.260

Associados

Em 2021, a Sicredi Vanguarda encerrou 
o ano com mais de 162 mil associados 
fazendo parte do seu quadro social.

2018 – 1.974.369
2019 – 2.468.949
2020 – 3.542.827
2021 – 4.536.932

Carteira 
de Crédito

Já em sua carteira de crédito, a 
cooperativa registrou no ano de 2021 
mais de R$ 4.5 bilhões em recursos 
disponibilizados aos associados.

2018 – 2.546.280
2019 – 3.147.025
2020 – 4.732.207
2021 – 5.584.986

Recursos 
Administrados

Durante o ano de 2021, a cooperativa 
teve um aumento superior a R$ 852 
milhões, encerrando o ano 
administrando mais de R$ 5.5 bilhões.



58

Nossos Números 
ATIVO
a
Disponibilidades
Aplicações Merc. Financ.
Operações de Crédito
Outros Creditos
Outros Valores e Bens
(-) Provisões Op. de Crédito
Permanente 
Total

31/12/2020
56.798
1.430.495
2.925.702
175.401
10.258
-115.816
184.623
4.667.461

31/12/2021
62.100
1.573.904
3.756.135
243.922
11.507
-125.336
221.418
5.743.650

%
9,33%
10,03%
28,38%
39,07%
12,18%
8,22%
19,93%
23,06%

PASSIVO
a
Depósitos
Relações Interfinanceiras
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
     Capital Social
     Reservas
     Sobras Acumuladas
     Doações
Total

31/12/2020
3.030.307
904.885
220.697
511.572
173.645
314.825
23.102
 
4.667.461

31/12/2021
3.370.845
1.414.222
298.728
659.855
218.783
398.302
42.770
 
5.743.650

%
11,24%
56,29%
35,36%
28,99%
25,99%
26,52%
85,14%
 
23,06%

RECURSOS TOTAIS ADM
a
 Ativos de Balanço
Coobrigações
   Recursos do BNDES
   Poupança, FIF e Prev.
   LCA
Total

31/12/2020
4.667.461
1.946.741
617.125
1.177.049
152.567
6.614.202

31/12/2021
5.743.650
2.510.300
780.797
1.362.002
367.501
8.253.950

%
23,06%
28,95%
26,52%
15,71%
140,88%
24,79%

SOBRAS E DESTINAÇÕES
 
Receitas totais
Despesas totais
Resultado / Sobras

31/12/2020
627.032
553.438
73.594

31/12/2021
780.514
638.551
141.963

%
24,48%
15,38%
92,90%

Juros ao Capital
Fates
Reserva Legal Est. + Rec.Prej 
Valor a disposição da AGO (resultado + rec. Prej)
Fundo Social

4.588
3.300
42.604
23.102
0

8.168
6.290
83.477
42.770
1.258

78,03%
90,61%
95,94%
85,14%
 





https://www.youtube.com/c/SicrediVanguardaPRSPRJ
https://www.facebook.com/sicredivanguardaprsprj/?ref=bookmarks
https://instagram.com/sicredivanguarda?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/sicredi-vanguarda/mycompany/

