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JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA

Nós somos a Sicredi Valor Sustentável, uma 
instituição financeira cooperativa que tem nos 
associados à sua razão de existir.

Somos uma das 108 cooperativas integrantes 
do Sicredi, a primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil.

Fazemos parte de um sistema nacional, 
composto por mais de 4,91 milhões de 
associados que decidem conjuntamente os 
rumos do negócio e formam uma rede que apoia 
a sua prosperidade com soluções financeiras 
responsáveis.

Neste relatório, você encontrará um pouco das 
ações e iniciativas de 2020 e como geramos 
impacto de forma positiva para os associados, 
comunidades e regiões que atuamos.

Boa leitura! 

Capítulo 1

APRESENTAÇÃO
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Ao longo de mais de trinta e um anos, 
habituamo-nos, com justa alegria, à obrigação 
de trazer ao associado uma radiografia anual 
da cooperativa, onde cada ano fosse melhor 
que o anterior. E assim tem sido com a graça de 
Deus! E, fazemo-lo sempre, com a consciência 
do dever cumprido, pois é nesta ocasião que 
assinalamos o desempenho da cooperativa, 
através da sucessão dos principais eventos que 
marcaram a vida da instituição, emoldurando 
a panorâmica do ano que se foi. Normalmente, 
os eventos planejados são, de uma forma ou de 

outra, previsíveis. Alterações ocorrem, - todavia, 
variam muito pouco, porque sempre dentro 
de parâmetros habitualmente verificáveis. 
A compreensão da relação causa e efeito é 
sempre facilitada, quando as variações não 
ultrapassam os limites do cotidiano! 

Desta vez, não! Desta vez, foi diferente! 
Muito diferente! Dois mil e vinte foi um ano 
completamente atípico: ficou indelevelmente 
marcado na história da “Terra dos Homens”, na 
feliz expressão poética de Saint-Exupéry. 

Plácido Caldas Filho, Presidente da Sicredi Valor Sustentável PR/SP

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE
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A Covid-19 impactou tanto a humanidade, que 
alterou o curso e a ordem das coisas! Próximo a 
um milhão e oitocentas mil pessoas perderam 
a vida ao redor do mundo, vítimas da pandemia 
coronavírus. 

Apesar das vacinas, surgidas em tempo 
recorde – num supremo esforço da ciência, 
percebemos, todavia, que o pesadelo ainda 
não terminara: ainda há toda uma complexa 
situação onde o tempo é fator fundamental. 
Governos de quase duzentos Estados e 
nações flutuam na incerteza de como planejar 
com eficácia as prioridades que sejam justas 
e naturais. O mundo todo já exibe uma 
população de mais de sete bilhões e meio 
de almas. Todos precisam ser vacinados. A 
produção não é instantânea. Leva tempo e 
recursos. A questão da logística, do transporte, 
do armazenamento da vacina, a preparação 
de equipes de suporte e mais uma grande 
variedade de itens anexos como agulhas, 
seringas, algodão, etc. Por tudo isto, o 
planejamento de cada país, será complexo, 
pois é muita gente para ser imunizada! 

Descobrimos, mais pela angústia, que não 
tínhamos feito o dever de casa; sequer um 
“manual” de como agir preventivamente, com 
rapidez e segurança, pois todos estavam e 
estão envolvidos! Tal “manual” continua sendo 
instituído com as experiências do dia-a-dia, 
quando muitas lágrimas continuam vertendo. 
A pandemia do coronavirus simplesmente 
paralisou o planeta, contaminando a todos 
com uma insegurança afetiva/familiar jamais 
vista. Repentinamente, passamos do tranquilo 
condutor, a passageiro em pânico de um carro 
desgovernado! E assim foi! 

Então, e após a assimilação dos primeiros 
impactos e suas consequências reais, nos 
recolhemos intimamente para, em harmonia 
conosco mesmo, refletir! É nesse momento 
mágico que, realistas, encontramos as rotas 
das soluções. Ocorreu com alguns governos 
e instituições e, entre elas, o Sicredi: tanto o 
Sistema Sicredi quanto a nossa cooperativa, a 
Sicredi Valor Sustentável, reagiram com notável 
rapidez, serenidade, coragem e bom senso. 

Tínhamos a responsabilidade de manter a 
casa em pé, funcionando com eficiência e 
segurança para todos. São nesses momentos 
que lideranças são testadas. Liderança não se 
improvisa, mas se aperfeiçoa. Sabemos que, em 
horas cruciais, a liderança faz toda a diferença. 
Quando o céu escurece, toldando a rota das 
estrelas, é fundamental encontrar uma lanterna 
que ilumine o caminho, acalmando e dando 
segurança a todos os transeuntes da evolução 
e rastreadores constantes do verdadeiro rumo 
norte da esperança! É isso que se busca num 
líder. E o Sicredi demonstrou ter muitos! Líderes 
que vivenciam o cooperativismo. 

E foi assim que a Sicredi valor Sustentável foi 
testada com a pandemia de dois mil e vinte, 
mostrando seu valor. 

A resposta tinha que ser, e foi, rápida! 
Tivemos que nos reinventar, como nosso 
Sistema fez! Segregamos e adequamos os 
espaços físicos para uns, e home office para 
outros. A tecnologia facilitou novos métodos 
de interação. As reuniões virtuais foram 
mais eficientes. A distância preservada, o 
álcool gel, a responsabilidade e as máscaras 
inseparáveis. A saúde emocional do colaborador 
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foi priorizada e o alívio da tensão constatado, 
num modelo singular, possibilitado por nossa 
cooperativa. De qualquer forma, esse período 
intenso da pandemia, de repente, podemos 
resumir num clima maravilhoso criado entre 
nós: gente se preocupando com gente! E o 
cooperativismo em ação. São as duas faces 
da mesma moeda: o problema, que é de todos 
e a solução, igualmente de todos. A solução 
coletiva é sempre encontrada nas sendas do 
cooperativismo, pois a união alcançada se 
solidifica sempre como efeito de uma causa 
nobre: a interdependência entre os homens! 
É nesse nível de consciência que, quando 
atingido, não pode ser superado por nada – é 
o cooperativismo pleno! E quando os homens 
atingem esse estágio de colaboração, não há o 
que não possa ser superado. É como encaramos 
a celebração de dois mil e vinte, cujo resultado 
aí está nas próximas páginas deste relatório: 
metas laboriosa e largamente ultrapassadas, 
e um nível de paz interior alcançado por 
todos, pois cada um, cooperando, fez a “sua 
parte”. Apesar de tudo, a vida sempre oscila. 
Oscila entre o prazer e a dor, entre a alegria e 
a tristeza. É o processo natural da existência. 
E em dois e mil e vinte, não foi diferente: 
cruzamos as fronteiras do regozijo através das 
novas agências, das competições e vitórias no 
“Arrancadão e Samurais da Recuperação de 
Crédito” e tanta coisa feita ao associado e às 
comunidades. Contudo, cruzamos também as 
fronteiras da dor, na trágica lacuna deixada por 
Washington, querido amigo e companheiro de 
jornada sicrediana. 

São as oscilações da vida, que nos fazem mais 
maduros e sábios enfrentando as adversidades. 
No cooperativismo, como na sociedade, somos 

vidas eternamente entrelaçadas, tecidas pelos 
eventos pontilhados na linha do tempo! 

Sempre enaltecemos o sabor das nossas 
vitórias. Os vinte e oito pioneiros que fundaram 
há mais de trinta e um anos, eram associados 
de uma cooperativa de açúcar e álcool, com 
cento e vinte e quatro associados, - a Cooperval 
-, o que demonstra as dificuldades de uma 
cooperativa pequena. O passar dos anos e 
dois mil e vinte em especial, demonstra nossas 
possibilidades para os anos vindouros. Não 
somos mais aquela cooperativa frágil para 
muitos. Já somos uma cooperativa com meio 
bilhão de recursos e em ascensão acelerada. 
Temos o instrumento mais adequado para 
que a humanidade atinja o aspirado grau de 
prosperidade: o cooperativismo! Já fazemos 
parte do Pacto Global da ONU e contribuímos 
com muitos objetivos de desenvolvimento 
sustentável da mesma ONU para dois mil e 
trinta. Cada vez mais estaremos a serviço das 
nossas comunidades, levando o incentivo e 
o conhecimento para um mundo mais justo. 
Nosso modelo, com o Crescer, o Pertencer, o 
União Faz a Vida, o Comitê Jovem, o Comitê 
Mulher, permite esse sonho. Por mais incertezas 
que nos traga o ano de dois e mil e vinte um, 
nada tememos: viemos forjados por dois mil 
e vinte! Como cooperativistas, continuaremos 
a fazer “apenas a nossa parte’. Cooperando, 
somos espectadores e protagonistas a um só 
tempo! Depende apenas de nós. 

Boa leitura,  

Plácido Caldas Filho  
Presidente
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Há 31 anos, pela visão de 28 
associados da Cooperval – 
Cooperativa de Produtores de Cana 
de Açúcar e Álcool, nasceu a Sicredi 
Valor Sustentável. 

Uma história que começou em 1989 
na cidade de Jandaia do Sul – PR 
e que, até hoje, carrega a marca 

Valor Sustentável

NOSSA 
COOPERATIVA

da determinação e ousadia de seus 
fundadores.

A iniciativa teve como pilar o 
cooperativismo e a proposta de 
contribuir para o desenvolvimento local.

Hoje, somos mais de 25 mil associados 
que são a nossa razão de existir.
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1989 20061995 2000 2003

1992 20081996 2002 2004

_ 15/07  
Fundação da 
Cooperativa de 
Crédito Rural 
dos Produtores 
de Cana do Vale 
do Ivaí por 28 
associados.

13/10 _ 
Inauguração 
Agência de 
Jandaia do Sul.

01/06 _ 
Inauguração 
da Agência de 
Lidianópolis.

13/11 _
Inauguração da 
Sede própria em 
Jandaia do Sul

Fundação 
do Banco 
Cooperativo 
Sicredi S.A

23/06 _ 
Inauguração da 
Agência de Bom 
Sucesso.

12/09 _ 
Inauguração 
da Agência de 
Ivaiporã

Início das 
atividades da 
Cooperativa.

01/04 _ 
Inauguração 
da Agência de 
Borrazópolis

A cooperativa de 
Crédito aderiu a 
marca Sicredi – 
Sistema de Crédito 
Cooperativo, 
modelo sólido do 
cooperativismo na 
América Latina. 

A cooperativa 
passou a se 
chamar Sicredi 
Vale do Ivaí em 
Junho.

13/07 _ 
Inauguração 
da Agência de 
Corumbataí

07/06 _ 
Inauguração da 
Agência de Novo 
Itacolomi

Valor Sustentável

LINHA DO TEMPO
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2009 2011 2015 2018 2020

2010 2012 2017 2019

Implantação 
do Programa A 
União faz a vida 
na Cooperativa, 
no município de 
Jandaia do Sul.

Inicia a 
organização dos 
associados em 
núcleos, eleição 
de coordenadores 
de núcleos 
efetivos e 
suplentes.

02/08 _ 
Inauguração da 
Agência de Jardim 
Alegre

09/10 _ 
Inauguração 
da Agência de 
Barbosa Ferraz

20/12 _ 
Inauguração 
da Ag. Franca 
- Estação - 
Franca - SP.

16/06 _ 
Reinauguração da 
Agência Franca 
Centro

13/07 _ 
Reinauguração 
da Agência de 
Ivaiporã

Autorizado pelo 
Banco Central a 
Livre Admissão, 
permitindo assim 
a ampliação do 
quadro social, 
atendendo 
praticamente 
todos os 
segmentos da 
sociedade.

10/12 _ 
Inauguração 
da Agência de 
Lunardelli

A Cooperativa 
passou a se 
chamar Sicredi 
Valor Sustentável 
PR/SP.

05/09 _ 
Inauguração 
da Agência de 
Franca-SP

24/10 _ 
Inauguração da 
Agência Franca-
CDL – Franca-SP

07/11 _ 
Lançamento do 
Comitê Mulheres 
de Valor

26/02 _ 
Instituído o 
Conselho 
Consultivo

31/05 _ 
Lançamento do 
Comitê Jovens de 
Valor

20/09 _ 
 Inauguração da 
Agência de Godoy 
Moreira-PR
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Área de atuação

ONDE ESTAMOS

20 municípios

10 municípios

12 agências

03 agências

08 municípios em que somos a única 
instituição financeira presente
22.548 associados

3.036 associados

PARANÁ

SÃO PAULO

TOTAL DE 
ASSOCIADOS 25.584

01 _ Cristais Paulista
02 _ Franca
03 _ Itirapuã
04 _ Jeriquara
05 _ Patrocínio Paulista
06 _ Pedregulho
07 _ Restinga
08 _ Ribeirão Corrente
09 _ Rifaina
10 _ São José da Bela Vista

01 _ Arapuã
02 _ Ariranha do Ivaí
03 _ Barbosa Ferraz
04 _ Bom Sucesso
05 _ Borrazópolis
06 _ Corumbataí do Sul
07 _ Cruzmaltina
08 _ Fênix
09 _ Godói Moreira
10 _ Grandes Rios

01 02

01

02

03

04

05

07

08

10

09

06

03

05

13

1415

16
1718

19
20

06

07

08

09 10
11

12

04

Cidades que contam 
com agências próprias 
do Sicredi;

Áreas atendidas;

11 _ Ivaiporã
12 _ Jandaia do Sul
13 _ Jardim Alegre
14 _ Lidianópolis
15 _ Lunardelli
16 _ Marumbi
17 _ Novo Itacolomi
18 _ Quinta do Sol
19 _ Rio Branco do Ivaí
20 _ Rosário do Ivaí

Cidade sede da Cooperativa.
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RESULTADOS DA 
COOPERATIVA

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

6.210.180

269.675

6.734

21.654

182.593

47.114

78.587

7.517.305

310.217

9.154

24.498

254.795

56.895

91.408

10.155.994

490.243

15.629

25.584

425.142

103.336

116.240

Sobras Líquidas (milhões R$)*
* Incluído juros pagos ao capital

Recursos Totais

Seguro

Associados

Operações de Crédito

Depósitos - Poupança

Consórcio
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Missão 
Como sistema cooperativo, valorizar 
o relacionamento, oferecer soluções 
financeiras para agregar renda e contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e da sociedade.

Visão  
Ser reconhecido pela sociedade como 
instituição financeira cooperativa, 
comprometida com o desenvolvimento 
econômico e social dos associados e 
das comunidades, com crescimento 
sustentável das cooperativas integradas 
em um sistema sólido e eficaz.

Valores 
- Preservação irrestrita da natureza 
cooperativa do negócio; 
- Respeito à individualidade do associado; 
- Valorização e desenvolvimento das 
pessoas; 
- Preservação da instituição como sistema; 
- Respeito às normas oficiais e internas; 
- Eficácia e transparência na gestão 

Mais informações estão 
disponíveis em  
www.sicredi.com.br

Missão, Visão e Valores

O SICREDI

Somos uma instituição financeira 
cooperativa comprometida com 
o fortalecimento financeiro e a 
qualidade de vida dos nossos 
associados e com o desenvolvimento 
das regiões onde atuamos. Hoje, 
estamos presentes em 23 estados 
e no Distrito Federal, com mais de 
1.990 agências, e disponibilizamos 
mais de 300 produtos e serviços 
financeiros. 

Nossas cooperativas estão 
organizadas em um sistema 
nacional, formando uma rede de 
apoio que diminui riscos e fortalece 
nossa atuação local. Contamos 
com empresas especializadas 
e instrumentos financeiros que 
oferecem segurança, credibilidade 
e confiabilidade aos associados de 
todo o país. 

Cada uma de nossas cooperativas 
possui autonomia administrativa e 
financeira para atuar localmente, 
gerando valor para nossas 
comunidades. Nosso modelo de 
gestão valoriza a atuação dos 
associados como donos do negócio, 
incentivando a participação nas 
decisões e compartilhando os 
resultados finais.



15Presença

O SICREDI NO BRASIL

Somos a única 
instituição financeira 
em 216 cidades do 
país

Mais de 4,91 
milhões de 
associados.

1.990 agências em 23 
estados e no Distrito 
Federal

30,1 mil 
colaboradores.
108 cooperativas

87% dos municípios 
onde estamos 
presentes têm menos 
de 100 mil habitantes

R$ 155 bilhões 
em ativos 
reinvestidos na 
comunidade.

R$ 20,4 bilhões 
em patrimônio 
líquido de todos, 
para todos.

Sicredi hoje

Estados de abrangência 
do Sicredi e com 
projeto de expansão em 
andamento.

*Os dados são referentes ao mês de dezembro
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Sem sombra de dúvidas, 2020 foi um ano 
cheio de desafios causados pela pandemia 
do Coronavírus. Enquanto instituição 
financeira Cooperativa, tivemos que nos 
reinventar de diversas formas para que 
pudéssemos continuar cumprindo com a 
nossa missão de “Valorizar o relacionamento, 
oferecer soluções financeiras para agregar 
renda e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos associados e da 
sociedade”. Nas próximas páginas, você leitor 
ficará por dentro de algumas das inúmeras 
ações realizadas durante todo 2020. Mesmo 
diante de tantas dificuldades e aprendizados, 
você perceberá o quanto foi feito em 2020 
pelos nossos mais de 25 mil associados. 

Capítulo 2

DESTAQUES
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Em 2020 a cooperativa entregou para a 
comunidade de Ivaiporã e Franca, ambientes 
modernos e espaços mais amplos para 
reforçar o relacionamento com o associado e 
propiciar um ambiente de trabalho confortável 
e produtivo aos colaboradores.

Cada vez mais 
próximo da 
comunidade

REINAUGURAÇÕES

Reinaugurada em Julho
Agência Ivaiporã

ODS relacionado

Reinaugurada em Junho
Agência Franca Centro
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No dia 25 de novembro, a Central Sicredi PR/
SP/RJ realizou em formato digital o Seminário 
Anual das Cooperativas, na solenidade 
ocorreu o reconhecimento das agências e 
cooperativas nas categorias Destaques em 
Negócios, Samurais da Recuperação do Crédito, 
Indicadores de Supervisão, Troféu Raiffeisen e 
Indicadores das Cooperativas.

A Sicredi Valor Sustentável foi reconhecida em 
1° lugar nas duas fases da Campanha Samurais 
da Recuperação de Crédito com destaque para 
as agências de Borrazópolis, Ivaiporã, Jardim 
Alegre, Jandaia do Sul, Lidianópolis, Lunardelli, 
Novo Itacolomi. Com a campanha a cooperativa 
recuperou entre inadimplente e prejuízo o valor 
acumulado de R$ 2.196.814,94.

da Recuperação de Crédito

No dia 27 de agosto, a Central Sicredi PR/SP/
RJ realizou o evento on-line de premiação do 
Arrancadão 2020. No evento foi divulgado os 
ganhadores da Campanha e na Categoria de 
Assessorias de Captação o destaque foi para o 
colaborador Rafael Malavasi que é Assessor de 
Negócios - Investimento e Consórcio.



MELHORES E MAIORES 2020 
O Banco Cooperativo Sicredi, 
instrumento de acesso das 
cooperativas de crédito ao mercado 
financeiro, se classificou no 43º lugar 
entre os 50 Maiores Bancos que 
fazem parte do guia. Além disso, 
se destacou com a 2ª colocação no 
ranking de Crédito Rural, mantendo 
a mesma posição de 2019 nesse 
indicador. No setor, o Banco 
Cooperativo também figurou em 
5º lugar de Crédito para Médias 
Empresas, subindo uma posição em 
relação ao ranking do ano passado, 6º 
lugar em Depósitos em Poupança, 8º 
em Emissores de Cartões de Crédito, 
9º em Crédito Para Pessoal Jurídica 
Total, além do 10º em Crédito Pessoal 
e em Crédito Imobiliário.

MELHORES EMPRESAS  
PARA TRABALHAR  
Pelo nono ano consecutivo, 
o Sicredi figura entre as 
“150 Melhores Empresas 
para Trabalhar” no Brasil. A 
lista é resultado da pesquisa 
realizada pela revista Você S/A, 
da Editora Abril, em parceria 
com a Fundação Instituto 
Administração (FIA), com 
mais de 250 mil trabalhadores 
de cerca de 500 empresas 
e instituições, incluindo o 
Sicredi, nas cinco regiões do 
país. Em 2020 a premiação foi 
cancelada devido à pandemia.

FINANÇAS MAIS  
O Sicredi foi ranqueado em 
terceiro lugar na categoria 
“Bancos – Financiamento” do 
anuário “Estadão Finanças 
Mais Broadcast+”. A instituição 
está presente no ranking pelo 
terceiro ano consecutivo

PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS
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RANKING DO BNDES  
No ranking do BNDES o 
Sicredi ocupa o 1º lugar 
em operações indiretas nas 
linhas Pronamp, Inovagro 
e Moderagro. O ranking 
anual do BNDES identifica o 
desempenho das instituições 
financeiras nas operações 
indiretas, aquelas em que o 
banco de desenvolvimento 
participa indiretamente no 
repasse de recursos por meio 
de um agente financeiro a ele 
credenciado, como no caso 
do Sicredi.

WYCUP – WORLD COUNCIL 
YOUNG CREDIT UNION 
PEOPLE   
O Sicredi levou à Conferência 
Mundial do Woccu 11 
projetos desenvolvidos por 
colaboradores e associados; 
dois deles foram premiados 
no WYCUP – World Council 
Young Credit Union People, 
concurso internacional que 
tem o objetivo de estimular a 
formação de jovens lideranças 
e que premia participantes que 
criaram projetos com potencial 
de causar influência global no 
cooperativismo de crédito.

GROWTH AWARD  
O Sicredi recebeu o prêmio 
Growth Award durante a 
Conferência Mundial do 
Woccu (Conselho Mundial das 
Cooperativas de Crédito, na 
tradução da sigla em inglês) 
em Nassau, nas Bahamas. 

TOP 100 OPEN STARTUPS  
Em 2020 figuramos pela 
primeira vez nesse ranking que 
faz referência às 100 empresas 
mais abertas para inovação do 
Brasil. O 100 Open Startups 
é uma plataforma patrocinada 
por empresas globais 
que avaliam e classificam 
startups de todo o mundo. As 
startups mais atraentes são 
selecionadas para colaborarem 
no desenvolvimento de 
inovações de alto impacto para 
a sociedade e para o mercado.

VALOR 1000 
Entre os 20 Maiores Bancos, 
o Sicredi ficou com a 4ª 
colocação entre as instituições 
mais rentáveis sobre 
Patrimônio, a 5ª entre as que 
mais cresceram em Operações 
de Crédito e com a 7ª posição 
das que mais cresceram em 
Depósitos Totais. 

EMPRESAS MAIS  
No anuário Empresas Mais, do 
jornal O Estado de S. Paulo, 
que reconhece as companhias 
com os melhores resultados 
financeiros do Brasil, o Sicredi 
ficou em segundo lugar no 
ranking geral da categoria 
Governança Corporativa de 
empresas de capital fechado. 
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Olhando para o ano de 2020 podemos observar que reforçamos ainda mais nosso 

papel de agente de transformação nas comunidades. Mesmo com a pandemia, 

conseguimos impactar muitas pessoas através de ações pontuais realizadas 

por nossas agências. Renovamos o Comitê Mulher que tem como objetivo 

aumentar a presença feminina em nossas instâncias de decisão e órgãos de 

governança. Realizamos encontros com nosso Comitê Jovem afim de apoiar esses 

jovens associados para que se tornem protagonistas do cooperativismo e das 

transformações positivas na sociedade. Nossas lideranças puderam mesmo de forma 

remota aprofundar seus conhecimentos no Cooperativismo, através de palestras e 

lives produzidas especialmente para este público.

E falando de conhecimentos, não podemos deixar de citar o envolvimento dos 

nossos educadores dentro do Programa A União Faz a Vida com o projeto Colmeia 

das Estações que tinha como objetivo cuidar da saúde emocional e mental dos 

professores. Estamos preparando os educadores para o novo agora, na qual lidar 

com seus sentimentos fará desenvolver não somente o lado pedagógico dos alunos, 

e sim o ser humano, como são os norteadores do PUFV, princípios de cooperação e 

cidadania. Aliado a essa proposta, ainda desenvolvemos uma ferramenta de Ensino à 

Distância para complementar as ações pedagógico + pessoal.

E encerrando o ano com a Semana Nacional de Educação Financeira, abordando o 

tema com nosso público infantil, futuros associados que já estarão preparados para 

acessar o mercado financeiro com segurança! A Sicredi Valor Sustentável está se 

tornando cada vez mais sustentável e geradora de valor econômico, ambiental e social 

para todos os nossos públicos. Com ele, reforçamos os nossos compromissos com a 

transparência e a responsabilidade, dois valores essenciais do cooperativismo.

Capítulo 3

RELACIONAMENTO E 
COOPERATIVISMO

PATRÍCIA GOULARTE 
MARAFON SAKAMOTO

Gerente de Desenvolvimento 
do Cooperativismo
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Valor Sustentável

O PAPEL DO COORDENADOR 
DE NÚCLEO

No ano de 2011, foi instituída a figura do 
Coordenador de Núcleo, que representa 
o voto do seu núcleo de associados na 
assembleia geral, exercendo o poder decisório 
de cada um deles e contribuindo com a 
excelência da governança da cooperativa.

Por exercer um papel de liderança, o 
coordenador precisa conhecer sobre 
cooperativismo e gestão de uma instituição 
financeira. Na jornada de aprendizado que 
faz parte do Programa Crescer, a cooperativa 
realiza formações constantemente para 

que possam ser identificadas novas 
lideranças, garantindo assim a longevidade 
da cooperativa. Além das formações que a 
cooperativa promoveu, a Central Sicredi PR/
SP/RJ realizou o Programa de Formação 
de Lideranças com palestrantes de renome 
nacional e internacional.

Os coordenadores são eleitos para mandatos 
de quatro anos, podendo ser reeleitos. A 
Sicredi Valor Sustentável conta com 111 
coordenadores.

Associados

Como funciona a governança

Diretoria 
Executiva

Conselho de 
Administração

Conselho  
Fiscal

elegem
define

Coordenadores de Núcleo

NA SICREDI VALOR SUSTENTÁVEL, OS COORDENADORES DE NÚCLEO:

• Fazem parte do sistema de governança.

• Representam a transparência na gestão.

• Possibilitam ao associado exercer o direito de voto mais próximo de sua residência.

• Representam a decisão dos associados nas Assembleias Gerais.

• Promovem o diálogo sobre a gestão e o desenvolvimento da cooperativa.

ODS relacionado
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CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA 
EXECUTIVA

No processo de governança, além dos 
associados e dos Coordenadores de 
Núcleo, a Sicredi Valor Sustentável conta 
com os Conselhos de Administração e 
Fiscal e com a Diretoria Executiva. 

Na Assembleia Geral, os Coordenadores de 
Núcleo elegem os membros do Conselho de 
Administração. O órgão é responsável por fixar 
a orientação geral e estratégica e os objetivos 
da Cooperativa, além de supervisionar sua 
gestão, para que suas ações atendam aos 
interesses dos associados.

Durante a Assembleia Geral, 
também são eleitos os membros do 
Conselho Fiscal, órgão que monitora 
o cumprimento dos deveres legais e 
estatutários da administração.

A Diretoria da Sicredi Valor Sustentável 
PR/SP é indicada pelo Conselho de 
Administração e é responsável pela 
gestão executiva do negócio.

Armando 
Yamaguchi

Nadir 
Mazieiro

Ana 
Lorenzon

Fabiano 
Soares

Naiani Pepe

Carlos 
Balieiro

João 
Socoloski

Plácido 
Caldas Filho

Edson 
Suguiama

Eduardo 
Meinerz

Diretor de 
Operações

Marcos 
Rabassi

Adilson 
Cortez

Rosângela 
Pavezi

Gilmar 
Olivatti

Sergio 
Ciciliano

Paulo 
Nunes

Fábio Rigol 
da Silva

Diretor de 
Negócios

Rudenei 
Fischer

Diretor 
Executivo
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Em meio a um contexto internacional 
onde o papel das empresas privadas em 
relação à responsabilidade pela promoção 
do desenvolvimento sustentável vem 
aumentando, foi lançado em 2000, o Pacto 
Global. Esta iniciativa é uma chamada para 
as empresas alinharem suas estratégias 
e operações a 10 princípios universais 
nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 
Meio Ambiente e Anticorrupção, para 
desenvolverem ações que contribuam para 
o enfrentamento dos desafios da sociedade. 
É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade 

corporativa do mundo, com mais de 13 mil 
membros em quase 80 redes locais, que 
abrangem 160 países. Quem integra o Pacto 
Global também assume a responsabilidade 
de contribuir para o alcance da agenda 
global de sustentabilidade. Em 2015, os 
193 países-membros das Nações Unidas 
aprovaram, por consenso, a Agenda 2030, 
que tem como principal pilar os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, os ODS.

Pela sinergia entre essa agenda e o propósito 
do nosso Sistema, o Sicredi decidiu em 

COMPROMISSO COM O 
PACTO GLOBAL
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janeiro de 2020, formalizar a sua adesão ao 
Pacto Global da ONU. Com isso, passamos a 
adotar os Dez Princípios do Pacto Global e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) como norteadores para o nosso 
desenvolvimento sustentável.

Quem integra a iniciativa assume ainda 
a responsabilidade de contribuir para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que compõem a Agenda 
2030 da ONU. Como principal canal com o 
setor privado, o Pacto Global tem a missão de 

engajar as empresas para esta nova agenda 
de desenvolvimento. Os ODS são compostos 
por 17 objetivos.

As diretrizes do Pacto Global e os 
ODS conversam positivamente com o 
posicionamento do Sicredi de Construir juntos 
uma sociedade mais Próspera. Todos os 
princípios do Pacto são aderentes à missão, 
visão e valores do Sicredi, bem como, estão 
em sinergia com o Código de Conduta e com 
a Política de Sustentabilidade.
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0 Iniciativas Sistêmicas

Ao longo do relatório, quando for se referir às iniciativas sistêmicas, sugerimos que utilize as 
marcas oficiais das iniciativas e os textos explicativos de cada uma delas conforme abaixo:

Visa contribuir para a educação 
integral e o protagonismo de crianças 
e adolescentes por meio de uma 
metodologia de ensino que incentiva os 
valores de cooperação e cidadania.

Estimula a participação efetiva dos 
associados nas instâncias de decisão da 
sua cooperativa.

Amplia as oportunidades de aprendizado 
de crianças e adolescentes, vivenciando 
experiências dos valores e princípios do 
cooperativismo.

Fortalece a cultura do cooperativismo 
de crédito por meio da educação 
cooperativa. O objetivo é que o associado 
compreenda seu papel de dono do 
negócio, qualificando sua participação no 
empreendimento cooperativo.

PARTICIPAÇÃO

ODS relacionado

Anualmente a Sicredi Valor Sustentável 
realiza o processo assemblear, por meio 
de assembleias locais. É o momento do 
associado exercer seu papel de dono, 
debatendo e decidindo os rumos da 
cooperativa e é quando acontece a 
prestação de contas.

EM 2020, MAIS DE 5 MIL ASSOCIADOS 
PARTICIPARAM DAS ASSEMBLEIAS. 

Nessas assembleias, além da apresentação 
e destinação dos resultados financeiros 
referente ao exercício anterior são eleitas, 
quando previsto, as lideranças dos núcleos.
Este é o grande diferencial de fazer parte 
de uma instituição financeira cooperativa. É 
assim que juntos estamos construindo uma 
cooperativa relevante, próxima e focada nas 
necessidades dos associados e transformando 
as comunidades onde estamos inseridos. 
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ODS relacionado

Após a implantação dos Comitês Mulher 
e Jovem, a cooperativa desenvolveu 
ações, aprofundando os conhecimentos 
sobre liderança, protagonismo e 
cooperativismo, buscando contribuir 
com o desenvolvimento dos integrantes 
dos comitês. Algumas das ações foram, 
Treinamento Vivencial com Jovens, 
Programa de Jovens Líderes, Programa 
Mulherar o Mundo, Wycup – Fórum 
Mundial de Jovens Líderes e Workshop 
com Gisele Gomes.

EDUCAÇÃO COOPERATIVA

ODS relacionado

PROGRAMA DE

DEFORMAÇÃO
CONSELHEIROS

Os conselheiros de administração e fiscal 
participaram da formação promovida pela 
Central Sicredi PR/SP/RJ, no mês de julho. 
Onde foram abordados diversos temas 
com objetivo de preparar os conselheiros 
para desenvolver bem o seu papel na 
cooperativa.
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ODS relacionado ODS relacionado

4° Summit Mulher  - 
Mulheres que voam

Comitê de 
Sustentabilidade

Representantes do Comitê da 
Cooperativa, associadas, colaboradoras 
e convidadas participaram do 4º Summit 
Mulher, promovido pela Central Sicredi 
PR/SP/RJ. Com o tema “Mulheres que 
voam”, o evento conectou mais de 600 
convidadas para refletirem sobre o poder 
da realização e o protagonismo feminino.

Entre as principais atrações do 
evento destaca-se a atriz, escritora e 
embaixadora da paz Maria Paula que 
falou sobre a importância da atitude 
positiva e da disponibilidade para a vida 
e para as pessoas. A fotógrafa Grazi 
Ventura abordou as diferentes fases na 
vida das mulheres. Com imagens que 
retratam sete ciclos distintos. E Gisele 
Accioly, psicóloga e influenciadora 
digital, que falou sobre a influência de 
cada fase da vida e a importância da 
ancestralidade. A convidada trouxe 
histórias de mulheres fortes da sua 
família e ressaltou a importância dos 
antepassados na construção de cada 
trajetória, sem esquecer dos benefícios 
dos dias atuais.

Com o objetivo de potencializar ações com base 
no desenvolvimento sustentável e oferecer ainda 
mais benefícios para associados e comunidade, a 
Sicredi Valor Sustentável implantou em setembro 
o Comitê de Sustentabilidade. 

Nesse sentido, a iniciativa do Sicredi está 
dividida em três bases: relacionamento e 
cooperativismo, que busca valorizar ainda mais 
a relação próxima com o associado, a fim de 
que possam criar uma rede de apoio e continuar 
gerando bons negócios; soluções responsáveis, 
que consiste em sempre recomendar as melhores 
soluções financeiras ao associado, de forma 
responsável e adequada ao momento da sua 
vida; e desenvolvimento local, transformando 
a cooperativa de crédito, em conjunto com 
a comunidade e associados, em um agente 
propulsor do desenvolvimento. A Sicredi Valor 
Sustentável também integra o comitê regional de 
sustentabilidade da Central Sicredi PR/SP/RJ.
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Estamos em constante transformação e seguimos movidos 
pelo mesmo propósito que nos fez começar.  Mantemos 
sempre a essência do cooperativismo, buscando entender as 
necessidades para atender os nossos associados. O nosso time 
está sempre crescendo. Relacionamento próximo é uma das 
nossas principais características.

“O ano de 2020 sem dúvidas foi um ano na qual nos 
deparamos com uma série de desafios. Tivemos que em um 
curto espaço de tempo mudar nossa estratégia de trabalho, 
afim de minimizar os impactos da pandemia em nosso dia a 
dia. Nossa prioridade desde o início foi o bem-estar f ísico e 
emocional de nossos colaboradores, na qual planejamos ações 
ágeis e eficazes, desde o início da pandemia.”

“E o resultado de todo esse cuidado e acolhimento vem através 
de depoimentos, mensagens e diálogos na qual o colaborador 
se sente parte integrante de uma grande família, além do 
resultado espetacular que a Cooperativa apresentou no ano de 
2020. Em 2021 vamos continuar evoluindo nesse propósito 
compreendendo o colaborador em suas necessidades e 
trabalhando no desenvolvimento profissional de toda a equipe”.

Capítulo 4

DESENVOLVIMENTO 
DE COLABORADORES

ODS relacionado

JULIANA JACOVOZZI 
TORTORELLI

Assessora de  
Gestão de Pessoas
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Convenção de 
Colaboradores 
Nossos colaboradores também 
são associados da cooperativa e 
se identificam com nossa causa 
e para promover o engajamento, 
alinhar as diretrizes estratégias 
para 2020 e provocar o 
protagonismo, em fevereiro, a 
cooperativa realizou a Convenção 
de Colaboradores com o tema 
Tudo que somos, tudo que 
podemos ser e muito mais, 
o evento reuniu mais de 250 
colaboradores.
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Treinamento de Vendas
A Sicredi Valor Sustentável busca pela 
constante evolução do colaborador e por isso 
a instituição investe na formação e educação. 
No período o de fevereiro a outubro de 2020, 
realizamos o treinamento Venda Sempre 
e High Performance 1.0 com objetivo de 
provocar uma reflexão na forma de gerir a 
carteira de associados, vender e atender.

 
 

Dia Internacional  
da Mulher
Em março, para marcar o mês 
da mulher, realizamos com 
as colaboradoras o evento: 
A Mulher contemporânea e 
seus vários papéis, que teve 
como objetivo provocar a 
autovalorização da mulher 
nos vários papeis que ela 
desempenha.  
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Programa de  
Desenvolvimento  
Emocional
A Sicredi Valor Sustentável tem 
como premissa o cuidado com as 
pessoas e para minimizar o impacto 
da crise gerada pela Covid-19, 
promovemos entre os meses de 
março a agosto um programa de 
saúde emocional aos colaboradores 
para lidarem com a crise. 

A cooperativa em parceria com a Unimed 
Apuracana promoveu nos meses de outubro 
e novembro o movimento mil razões para se 
cuidar que vem de encontro aos movimentos 
do outubro rosa e novembro azul e teve como 
objetivo incentivar os colaboradores a incluírem 
na sua rotina diária atividades esportivas, 
realizar consultas e exames regularmente e 
estimular o uso do benefício do plano de saúde. 
Também foi promovido um ciclo de palestras 
com profissionais da área da saúde da Unimed.

AÇÕES PARA EVITAR A 
PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS

• Rodízio de colaboradores nas 
agências, para que em casos de 
contaminação, ter sempre uma equipe 
a disposição para atendimento dos 
associados.

• Trabalho na modalidade home 
office, afim de reduzir a quantidade de 
colaboradores no ambiente de trabalho;

• Distanciamento no local de trabalho, 
para diminuirmos o risco de contágio;

• Entrega de kits de Higienização 
com máscaras e álcool em gel aos 
colaboradores;

• Testagem dos colaboradores em caso 
de suspeita de Covid 19;

• Entrega do Kit de produtos naturais 
aos colaboradores, como forma 
de conscientizar os mesmos da 
importância de desenvolver hábitos 
saudáveis nesse momento.

Grupo 01

Grupo 02

Grupo 03

1000
RAZÕES
para se cuidar
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Um dos grandes diferenciais do Sicredi é 
estar próximo dos seus associados. Para nós 
da Sicredi Valor Sustentável PR/SP, apoiar 
o crescimento de pessoas e empresas, seja 
no campo ou na cidade, é um dos grandes 
motivos que diariamente instigam nossos 
colaboradores.

Nas páginas a seguir apresentamos algumas 
ações que estão ligadas diretamente ao 
crescimento sustentável das comunidades 
onde estamos inseridos, afinal fazer juntos é 
sempre melhor.

Capítulo 5

COMUNIDADE
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Com o propósito de cooperar para uma 
vida financeira sustentável, a Sicredi Valor 
Sustentável lançou o Programa Coopera 
Sicredi durante a Semana Nacional de 
Educação Financeira, a iniciativa busca levar 
educação financeira para crianças, jovens e 
adultos. Para abordar o tema de maneira leve 
e divertida, o programa foi no formato de Talk 
Show e os apresentadores foram Adalberto Pé 
de Chinelo e Cajuíno Castanho, personagens 

ODS relacionado

dos atores Hudson Zanoni e Alexandre Penha, 
no programa, os personagens entrevistaram 
filhos de associados e colaboradores. Mais 
de 116mil pessoas foram impactadas com o 
conteúdo produzido. 

Programa Coopera Sicredi  
Semana ENEF

CONFIRA OS EPISÓDIOS 
APONTANDO A CÂMERA 
DO SEU CELULAR PARA 
O QRCODE.
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No Sicredi, desde 1995 o Programa 
A União Faz a Vida (PUFV), principal 
programa de responsabilidade social da 
instituição, comprova a preocupação do 
cooperativismo de crédito em levar educação 
para as comunidades. Com o objetivo de 
incluir na rotina dos estudantes valores de 
cooperação e cidadania, o programa busca 
formar cidadãos mais justos, solidários, que 
respeitem a diversidade e que dialoguem 
para tomar decisões.

Na Sicredi Valor Sustentável, o programa 
iniciou em 2009, atualmente está implantado 
em 9 munícipios, com 41 escolas e mais de 
4000 alunos impactados.

Lançamento da  
Plataforma EAD
Em agosto, lançamos a plataforma EAD 
para os professores do PUFV, a Plataforma 
oferece Cursos e Formações aos educadores 
de forma organizada, em quatro meses são 
mais de 400 professores cadastrados. 

Em 2020, por causa da pandemia da 
COVID 19 as ações foram de forma 
virtual e buscando cuidar das pessoas, 
desenvolvemos o projeto de saúde mental 
com os professores do PUFV. O programa 
foi realizado em 6 módulos e com mais de 
400 professores impactados em encontros 
individuais por municípios.

ODS relacionado

ACESSE O QR 

CODE E ASSISTA O 

DEPOIMENTO. 
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DIA C

Dia C de Cooperar, que neste ano aconteceu 
em 4 de julho, a data é marcada pela 
realização de diversas ações com foco em 
responsabilidade social nas áreas da saúde, 
educação, lazer e meio ambiente. Esse 
conjunto de iniciativas visa transformar a 
realidade das comunidades por meio da 
prestação de serviços via cooperativas 
e está alinhado aos “17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável” propostos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
Neste ano, mais de mil ações do Dia C foram 
promovidas pelas cooperativas que compõem 
o Sicredi, beneficiando mais de quatro 

milhões de pessoas, com o envolvimento de 
30 mil voluntários, mostrando a capacidade 
de engajamento e mobilização do segmento.

Consciente de sua responsabilidade social 
como agente transformador da sociedade, a 
Sicredi Valor Sustentável realizou uma grande 
corrente de solidariedade para a arrecadação 
de mais de cinco toneladas de alimentos e 
200 kits de higiene. A iniciativa beneficiou 
mais de mil pessoas nas cidades onde a 
cooperativa atua e integrou as ações em 
comemoração ao Dia de Cooperar.

+ de 5 toneladas de alimentos
+ de 200 kits de higiene
+ de 1000 pessoas beneficiadas

ODS relacionado
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Desenvolvimento local

No dia 13 de abril a área de canais da cooperativa promoveu 
uma ação social com objetivo de arrecadar alimentos. A ação 
teve como premissa o cadastro de débito automático e o 
recurso gerado foi convertido em um quilo de alimento.

A ação foi realizada em duas fases, a primeira nos meses de 
abril e maio e a segunda em junho e ao final foi arrecadado 
2880Kg de alimentos atendendo entidades assistenciais e 
famílias carentes da área de atuação da cooperativa. 

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

O crescimento das pessoas e dos 
negócios locais sempre foi nosso 
compromisso. Por isso, nossos 
recursos são reinvestidos na região, 
podendo voltar como crédito para 
os associados, empreendedores e 
produtores rurais ou até como apoio 
para projetos sociais.

Agora é hora de cooperar ainda mais 
com o desenvolvimento econômico 
e social da nossa região. Criamos 
o movimento Eu coopero com a 
economia local, uma iniciativa para 
impulsionar os empreendedores 
daqui.

Participe também, consumindo 
produtos e serviços de negócios 
perto de você.

Sabe desde 
quando é 
fundamental 
cooperar com 
a economia 
local?
Para nós, 
desde 
sempre.

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCAL

A atuação de uma cooperativa, pautada em um ciclo 
sustentável onde o dinheiro captado na região é 
reinvestido na mesma região, traz desenvolvimento 
e prosperidade para as pessoas. Segundo pesquisa 
realizada pela FIPE, a presença e atividade de uma 
cooperativa de crédito incrementa o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 
6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o 
número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, 
estimulando, portanto, o empreendedorismo local.

Para estimular o desenvolvimento econômico por meio 
do apoio aos empreendedores e do comércio local e do 
engajamento das pessoas em prol da economia de sua 
região, o Sicredi deu início, em junho, ao movimento “Eu 
Coopero com a Economia Local”. Uma iniciativa com 
campanhas de comunicação, parcerias e um selo que 
destaca as empresas engajadas.

O movimento busca também conscientizar os 
consumidores sobre a necessidade de consumir 
produtos e serviços regionais, formando uma corrente 

positiva em prol das microrregiões.

Em julho, a instituição financeira cooperativa 
lançou um hotsite de fácil navegação, a 
plataforma é um canal de conteúdo que 
apoiará o empreendedor a impulsionar 
seus negócios com dicas, orientações e até 

ferramentas que o ajudam na divulgação de 
seus produtos e serviços no ambiente digital.

Desenvolvimento local

EU COOPERO COM A 
ECONOMIA LOCAL

ODS relacionado
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APOIO AO ASSOCIADO
Por sermos uma 
instituição financeira 
cooperativa, na qual 
o associado é quem 
decide os rumos do 
negócio, nosso objetivo 
principal é atender 
às suas necessidades 
financeiras. Quando ele 
prospera, prosperamos 
todos juntos. Por isso, 
buscamos desenvolver 
soluções adequadas 
ao seu momento de 
vida, que impactem 
positivamente sua 
saúde financeira 
e sejam capazes 
de agregar renda 
para seus projetos 
pessoais, sua empresa 
ou agronegócio. 
Conheça alguns dos 
produtos e serviços que 
oferecemos:

Para você 

• Conta Corrente
• Cartões Empresariais
• Soluções de Pagamentos e 

Recebimentos
• Folha de Pagamento
• Cobrança
• Custódia de Cheques
• Máquina de Cartões
• Domicílio Bancário
• Crédito
• Financiamentos
• Crédito para Investimentos 

BNDES
• Investimentos
• Previdência Empresarial
• Câmbio
• Certif icação Digital
• Consórcios
• Seguros

• Câmbio
• Cartões
• Certif icação Digital
• Conta Corrente
• Crédito Rural
• Crédito investimento 

BNDES
• Consórcios
• Financiamentos
• Investimentos
• Pagamentos e 

Recebimentos
• Seguros
• Poupança

Para sua 
empresa

Para seu 
agronegócio

• Aplicativo Sicredi
• Caixa Eletrônico
• Internet Banking
• Serviços por Telefone

Canais

• Câmbio
• Cartão de Crédito e 

Débito
• Certif icação Digital
• Débito Automático
• Débito Direto 

Autorizado
• Conta Corrente
• Crédito (Pessoal, 

Veículos, Imobiliário)
• Consórcios
• Investimentos
• Previdência
• Pagamentos e 

Recebimentos
• Poupanças
• Seguros
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Desenvolvimento local

NEUTRALIZAÇÃO DO 
CO2 LOCAL

A cooperativa Sicredi Sicredi Valor 
Sustentável, neutralizou mais de 20,44 
toneladas de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) emitidas em 2019, que contribuem 
para a conservação de 496mil hectares 
da Floresta Amazônica nativa. 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 Biof ílica, 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 

ODS relacionado

108 cooperativas de crédito, localizadas em 
23 estados brasileiros e Distrito Federal.

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. 
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Soluções  
responsáveis

ECONOMIA  
VERDE

Nosso financiamento para energia solar 
busca proporcionar uma economia financeira 
direta aos associados, que passa a gastar 
menos com o consumo de energia, ao mesmo 
tempo em que reduz o consumo de matrizes 
energéticas poluentes na sociedade, apoiando 
o combate às mudanças climáticas.

Em 2020, foram liberados R$ 7.218.907 em 
operações de crédito para financiamento de 
equipamentos de Energia Solar e a carteira de 
crédito passou de R$ 10 milhões. 

A cooperativa tem o compromisso com o 
desenvolvimento regional a partir de práticas 
sustentáveis e tem projetos de energia 
fotovoltaicas em quatro agências.

ODS relacionado

Ag. Barboza Ferraz Ag. Borrazópolis

Ag. Ivaiporã Ag. Marumbi
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RELACIONAMENTO 
COM O ASSOCIADO

O Sicredi desenvolve ações voltadas 
para a educação financeira. O 
conhecimento que ajuda a garantir 
uma sociedade mais próspera, 
tanto economicamente, quanto 
socialmente. A campanha "Poupar e 
Ganhar sem Parar” é um incentivo a 
mais ao planejamento financeiro dos 
associados. Em 2020, a ação gerou 
104 milhões de números da sorte, 
distribuídos entre os poupadores, 
um recorde desde que a promoção 
começou, há quatro anos. 

Ao todo, a ação de incentivo à 
poupança "Poupar e Ganhar sem 
Parar" distribuiu R$ 2,5 milhões em 
prêmios para 202 associados do 
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro

Na Sicredi Valor Sustentável, tivemos 
dois ganhadores do prêmio semanal de 
R$ 5.000,00, conheça os ganhadores:

Promoção Poupar e 
Ganhar sem parar

FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS da 

cidade de BORRAZÓPOLIS

ALBERTO QUEIROZ DO NASCIMENTO da cidade 

de CORUMBATAÍ DO SUL
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Quando lemos a definição da palavra “seguro” 
em qualquer dicionário, percebemos que 
o seu objetivo é o de garantir proteção 
econômica às pessoas diante das incertezas, 
sejam tais incertezas de ordem pessoal ou 
patrimonial. 

No caso de seguro de vida do Sicredi, 
o seguro não garante exclusivamente a 
proteção do associado, mas tem a capacidade 

de garantir também a proteção de toda 
família. O principal objetivo do seguro de 
vida é a garantia financeira temporária que 
mantenha o padrão da família no futuro e 
cobrindo despesas do dia-a-dia.

Em 2020, o seguro de vida do Sicredi premiou 
dois associados, o prêmio foi para as cidades 
de Barbosa Ferraz e Borrazópolis. 

Soluções responsáveis

SEGURO DE VIDA
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Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Valor Sustentável - Sicredi Valor Sustentável PR/SP

CNPJ/MF nº 81.706.616/0001-84

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019 PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

DESCRIÇÃO DAS CONTAS DESCRIÇÃO DAS CONTAS

ATIVO  598.734  341.484 PASSIVO  542.008  294.672 

    DISPONIBILIDADES  3.801  5.147     DEPÓSITOS  397.754  213.166 

INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS
 585.131  326.875         Depósitos à vista  96.341  47.654 

Aplicações interfinanceiros  
de liquidez  8.254  9.358         Depósitos interfinanceiros  98.611  23.662 

        Centralização financeira  201.729  77.595         Depósitos a prazo  202.802  141.850 

Relações interfinanceiras 
ativas  131  68 

DEMAIS INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS
 115.449  63.284 

        Operações de crédito  357.036  227.966         Relações interfinanceiras  109.914  59.235 

        Outros ativos financeiros  17.981  11.888         Obrigações por empréstimos  3.337  3.320 

PROVISÕES PARA PERDAS 

ESPERADAS ASSOCIADAS AO 

RISCO DE CRÉDITO

 (11.074)  (8.523)         Obrigações por repasses  737  - 

    OUTROS ATIVOS  4.149  3.839         Outros passivos financeiros  1.461  729 

    INVESTIMENTOS  4.956  4.956 
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, 

TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS
 304  275 

    IMOBILIZADO DE USO  9.745  6.997     OUTROS PASSIVOS  28.501  17.947 

    INTANGÍVEL  2.026  2.193     PATRIMÔNIO LÍQUIDO  56.726  46.812 

        CAPITAL SOCIAL  23.129  21.025 

        RESERVAS DE SOBRAS  31.692  24.550 

SOBRAS OU PERDAS 

ACUMULADAS
 1.905  1.237 

TOTAL DO ATIVO  598.734  341.484 
TOTAL DO PASSIVO E 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 598.734  341.484 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Em 31/12/2020

BALANÇO 
PATRIMONIAL
(Em milhares de Reais)
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DEMONSTRAÇÕES DE 
SOBRAS OU PERDAS
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

Descrição das contas 01/01/2020 à 31/12/2020 01/01/2019 à 31/12/2019

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  50.681  46.482 

DISPENDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  (15.703)  (16.097)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  34.978  30.385 

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS 

OPERACIONAIS
 (21.789)  (20.643)

RESULTADO OPERACIONAL  13.189  9.742 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL  134  449 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO  13.323  10.191 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (344)  (363)

PARTICIPAÇÃO NAS SOBRAS  (2.823)  (2.311)

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS  10.156  7.517 

DESTINAÇÕES  (8.251)  (6.280)

  Juros ao Capital  (633)  (868)

  Fates - Estatutário  (476)  (309)

  Reserva Legal - Estatutária  (7.142)  (4.640)

  Reserva Legal - Doação SFG  -  (463)

SOBRAS OU PERDAS  A DISPOSIÇÃO DA AGO  1.905  1.237 
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PARECER DO 
CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito,Poupança e Investimento 

Valor Sustentável  - Sicredi Valor Sustentável PR/SP e no exercício das atribuições legais e estatutárias, 

examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço 

Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório 

de auditoria sobre as demonstrações financeiras, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020.

Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório 

de auditoria dos auditores independentes, emitido pela  Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos 

de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações.

Atenciosamente,

Adilson Da Silva Cortez Edson Hideo Suguiama Gilmar Olivatti

Conselheiro Conselheiro Conselheiro
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Sicredi 

Black
•

•

•

•

•

•

_ Programa de Recompensa dos 
Cartões Sicredi.

_ Programa Mastercard® Surpreenda.

_ Pagamento por  aproximação - 
contactless.

_ Serviços e assistências de Viagem 
Segura.

_ Compra Protegida.

_ Cartões adicionais e muitos mais.

Benefícios exclusivos
para viver os 
melhores momentos 

_ Programa de Recompensa dos _ Programa de Recompensa dos _ Programa de Recompensa dos _ Programa de Recompensa dos _ Programa de Recompensa dos 
Cartões Sicredi.Cartões Sicredi.Cartões Sicredi.Cartões Sicredi.Cartões Sicredi.

_ Programa Mastercard® Surpreenda._ Programa Mastercard® Surpreenda._ Programa Mastercard® Surpreenda._ Programa Mastercard® Surpreenda._ Programa Mastercard® Surpreenda._ Programa Mastercard® Surpreenda.

_ Pagamento por  aproximação - _ Pagamento por  aproximação - _ Pagamento por  aproximação - _ Pagamento por  aproximação - _ Pagamento por  aproximação - 
contactless.contactless.contactless.contactless.contactless.

_ Serviços e assistências de Viagem _ Serviços e assistências de Viagem _ Serviços e assistências de Viagem _ Serviços e assistências de Viagem _ Serviços e assistências de Viagem _ Serviços e assistências de Viagem 

Benefícios eBenefícios eBenefícios eBenefícios eBenefícios eBenefícios e
para viver os para viver os para viver os para viver os para viver os para viver os 
melhores momentos melhores momentos melhores momentos melhores momentos melhores momentos melhores momentos 

•

Sicredi
Mastercard
Black
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SEDE /  SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL  
- JANDAIA DO SUL - PR

Praça do Café, 66 
Fone: 43 3432-4800

AGÊNCIA BARBOSA FERRAZ - PR

Rua Marechal Deodoro, 862 
Fone: 44 3275-2428 / 2159

 

AGÊNCIA BOM SUCESSO - PR

Av. Julio Alves Machado, 136  
Fone: 43 3442-1603 / 1371

 

AGÊNCIA BORRAZÓPOLIS - PR

Av. Brasil, 1703 
Fone: 43 3452-2300

 

AGÊNCIA CORUMBATAÍ DO SUL - PR

Rua Guarani, 156 
Fone: 44 3277-1252

AGÊNCIA FRANCA - SP

Av. Presidente Vargas, 794 
Fone: 16 3721-3782

AGÊNCIA FRANCA CENTRO - SP

Rua Major Claudiano, 2017 
Fone: 16 3721 3265

AGÊNCIA FRANCA ESTAÇÃO - SP

Rua General Osório, 212 
Fone: 16 3721-5266

AGÊNCIA GODOY MOREIRA - PR

Rua José Marcilio de Oliveira, 400 A 
Fone: 43 3463-1183 

AGÊNCIA IVAIPORÃ - PR

Av. Brasil, 615 
Fone: 43 3472-3070

AGÊNCIA JANDAIA DO SUL - PR

Praça do Café, 66 
Fone: 43 3432-9400

AGÊNCIA JARDIM ALEGRE - PR

Av. Matos Leão, 664 
Fone: 43 3475 1980

AGÊNCIA LIDIANOPOLIS - PR

Av. Santa Catarina, 348  
Fone: 43 3473-1358

AGÊNCIA LUNARDELLI - PR

Rua São Paulo, 222 
Fone: 43 3478-1613

AGÊNCIA DE MARUMBI - PR

Av. Tiradentes, 1075 
Fone 43 3441-1401

AGÊNCIA NOVO ITACOLOMI - PR

Av. 28 de Setembro, 893 
Fone: 43 3437-1230

REDE DE 
ATENDIMENTO
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sicredi.com.br

/sicredivalorsustentavel

/sicredivalorsustentavel

/sicredivalorsustentavel
Serviços por telefone 
(Capitais e regiões  metropolitanas)
3003 4770 
* Custo de uma ligação local

SAC 
(Informações, elogios e reclamações)
0800 724 7220

Serviços por telefone
Demais e regiões
0800 724 4770

Atendimento aos 
Deficientes Auditivos ou de fala
0800 724 0525

Ouvidoria e Denúncias:
0800 646 2519

Chamadas Internacionais  
(a cobrar)
0513 378 4472


