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Mensagem 
da Presidente

Denise Damian 
Presidente da Sicredi Rio

Após um turbulento 2020 nas esferas social, econômica e sanitária, 
2021 foi um ano de resiliência, quando demos os primeiros passos 
para retomarmos as nossas vidas, com as lições trazidas pela 
pandemia. Uma cooperativa é feita de pessoas e para pessoas 
e percebemos que efetivamente cumprimos a nossa missão de 
“contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e 
da sociedade”.

Em 2021, ultrapassamos a barreira dos 16 mil 
associados e, com o aumento de nosso quadro, 
sabemos da importância de ampliarmos a estrutura de 
atendimento, visando dar mais conforto ao associado, 
um dos diferenciais mais valorizados no Sicredi.

Diante dessa necessidade, inauguramos, em novembro, a agência 
Link Office, localizada na Barra da Tijuca – a segunda deste bairro e 
a 11ª na cidade do Rio de Janeiro. O novo espaço conta com áreas 
de atendimento personalizadas, visando oferecer mais conforto e a 
possibilidade de troca de informações com a cooperativa e entre os 
próprios associados.

Outro destaque deste ano foi a criação de linhas de crédito 
específicas para associados e associadas e empreendedores 
interessados em investir em energia solar, uma solução inteligente 
para encarar o aumento da tarifa de energia elétrica. Esses 
recursos foram disponibilizados 
mediante parceria com instituições 
internacionais, demonstrando a força 
de nosso sistema cooperativo.

Neste relatório, você acompanhará 
as principais realizações, os 
investimentos e as melhorias 
realizadas pela cooperativa em prol 
de seus associados e colaboradores. 
Leia o relatório na íntegra e fique 
por dentro das novidades da nossa 
cooperativa e do Sicredi.





Juntos fazemos
a diferença

Capítulo

Nós somos a Sicredi Rio, cooperativa que 
transforma a vida de nossos associados no 

Rio de Janeiro há 29 anos. Somos mais de 100 
cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira 

instituição financeira cooperativa do Brasil.

Integramos um sistema nacional, composto 
por mais de 5,5 milhões de associados 

que decidem juntos os rumos do negócio 
e formam uma rede que apoia a sua 

prosperidade com soluções financeiras 
responsáveis.

Vamos compartilhar, neste relatório, 
as informações sobre como geramos 

valor ao longo do ano de 2021, 
incluindo as principais conquistas de 

nossa Cooperativa e do Sistema, os 
resultados financeiros, os eventos 

realizados e as soluções oferecidas.

Ao longo do documento, também 
mostraremos como nossa atuação 

responsável e próxima contribuiu 
para gerar impacto positivo na vida 

dos associados e em nossa região 
de atuação.





O Sicredi

Com 119 anos de história, somos mais de 5,5 
milhões de associados e estamos presentes 
em todas as regiões do Brasil em mais de 2,9 

mil agências, distribuídas em mais de 100 
cooperativas.

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. Nossas mais de 100 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 regiões. 
Nosso modelo de gestão valoriza a atuação dos 

associados como donos do negócio, incentivando 
a participação nas decisões e compartilhando os 

resultados finais.

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

Capítulo



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.

Missão

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.

Visão

• 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 

Valores

Resultado líquido de
4,7 bilhões

Mais de 300
soluções financeiras

R$ 129,5 bilhões
em depósitos totais

R$ 133 bilhões
em carteira de crédito

R$ 25,2 bilhões
em patrimônio líquido

R$ 197,6 bilhões
em ativos

5,5 milhões
de associados

O Sicredi 
em números
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Legenda

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

O Sicredi está 
presente em 
todas as 
regiões do país

Mais de 100 cooperativas
Mais de 30 mil colaboradores 
em mais de 1,5mil municípios

Mais de 2,2 mil 
agências e pontos de 
atendimento avançado

5 centrais
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Relacionamento 
e cooperativismo

Capítulo

As cooperativas de crédito são 
um importante instrumento de 

incentivo para o desenvolvimento 
econômico e social. Isto porque 

utilizam seus ativos para financiar 
os próprios associados, mantendo 

os recursos nas comunidades onde 
eles foram gerados.

Trata-se de pessoas unidas com 
os mesmos propósitos apoiando 
o desenvolvimento econômico e 

social. A razão da existência de 
uma cooperativa é garantir que os 

associados realizem os seus sonhos, 
com segurança e solidez, dentro dos 

princípios do cooperativismo.



Soluções Financeiras

Somos o Sicredi. Escolhemos 
trilhar um caminho coletivo para 
oferecer soluções inteligentes para 
o seu desenvolvimento financeiro. 
Entendemos 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. 

Mas o que nos faz diferentes é que, 
ao se associar, você adquire uma 
pequena cota da sua cooperativa, 
passando a ser dono do Sicredi, 
tendo voz sobre as decisões 
do negócio e participando dos 
resultados. É por isso que o Sicredi é 
seu, meu e nosso. Aqui todos têm a 
oportunidade de decidir e participar, 
assim criamos laços de confiança 
que nos permitem crescer. Juntos.

» Conta Corrente
» Cartão de Crédito e Débito
» Débito Automático
» Débito Direto Autorizado
» Câmbio
» Depósitos a Prazo
» Pagamentos e recebimentos
» Crédito Pessoal
» Crédito Consignado
» Cheque Especial
» Financiamento de veículos
» Consórcios
» Investimentos
» Poupança
» Fundos de Investimento
» Previdência Privada
» Seguros
» Certificação Digital

Para você

Mais do que oferecer produtos e serviços, 
nós cuidamos da sua vida financeira. Além de 
contar com os nossos serviços financeiros, 
você se torna dono do negócio, participa das 
decisões e dos resultados da cooperativa.
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Para sua
empresa

Para seu 
agronegócio

Canais

Nós temos soluções para aumentar a 
rentabilidade de seu negócio, protegê-
lo e organizar o dia a dia empresarial.

Temos experiência necessária para 
encontrar as melhores soluções 
para o seu momento e necessidade, 
auxiliando a desenvolver o seu negócio 
e, é claro, a nossa região.

» Crédito
» Investimentos
» Consórcios
» Certificado Digital
» Seguros

Oferecemos os diversos 
canais para que você tenha 
comodidade e agilidade 
para cuidar da sua vida 
financeira.

» Agências
» Internet Banking
» Aplicativo
» Serviços por telefone
» Caixas Eletrônicos
» Rede Banco24Horas
» Débito Automático

» Conta Corrente
» Boleto de Cobrança
» Máquina de Cartão
» Custódia de Cheques
» Cheque Especial
» Folha de Pagamento
» Pagamento a Fornecedores
» Pagamento de Tributos
» Cartão de Débito
» Cartão de Crédito
» Aplicações Financeiras
» Fundos de Investimento
» Poupança
» Consórcios
» Seguros Patrimoniais
» Seguros de Vida
» Seguros Auto
» Operações de Câmbio
» Cartão Empresarial
» Antecipação de Recebíveis de Cartões
» Microcrédito
» Desconto de Recebíveis de Cheques e 

Boletos
» Financiamentos
» Consórcios
» Câmbio
» BNDES
» Capital de Giro
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O Sicredi oferece uma rede de apoio na 
qual as cooperativas atuam de forma 
integrada e dão suporte umas às outras. Ao 
fazer parte dessa rede, nossos associados 
contam com uma série de instrumentos 
que garantem segurança e confiabilidade a 
seus investimentos.

O Sicredi Fundos Garantidores, por 
exemplo, é um fundo constituído 
pelas contribuições das cooperativas 
do Sicredi, ressarcimentos e 
recuperação de ativos. Tem a função 
de garantir o cumprimento das 
obrigações financeiras e de apoiar 
ações de desenvolvimento das 
cooperativas.

Também contamos com a garantia do 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de 
Crédito (FGCoop) – www.fgcoop.coop.
br –, que foi criado com o objetivo de 
cumprir com o mesmo papel que o Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC) desempenha 
para os bancos comerciais, assegurando 
depósitos e viabilizando a assistência 
financeira a instituições com eventuais 
dificuldades de liquidez. Ele oferece 
garantia aos depósitos das pessoas físicas 
e jurídicas integrantes do quadro social de 
suas cooperativas em até R$ 250 mil por 
associado.

Além disso, nossa cooperativa conta com 
uma área de Controles Internos e um 
Conselho Fiscal, além do setor de Auditoria 
Interna e de Avaliação de Riscos. Trata-se 
de uma preocupação com a segurança dos 

investimentos de nossos associados, que 
é atestada pelas principais agências de 
classificação de risco de crédito no mundo, 
que garantiram ao Banco Cooperativo 
Sicredi os seguintes ratings em escala 
nacional:

Segurança 
Financeira

AA

AA1

AAA
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Resultados 
Financeiros
Do ponto de vista econômico, o ano 
de 2021 ainda foi difícil em função das 
limitações trazidas pela pandemia desde 
2020. Por outro lado, foi como se uma luz 
aparecesse no fim do túnel, sobretudo com 
a chegada das vacinas e a imunização de 
boa parte da população, o que permitiu que 
a atividade econômica transcorresse de 
forma mais natural.

Embora lide diretamente com os números, 
que não mentem, a economia é uma ciência 
que está diretamente envolvida a aspectos 
psicológicos. Em 2020, a confiança de 
consumidores e de empresários foi afetada 
pela pandemia. Com isso, muitos optaram 
por proteger o seu capital, evitando aplicá-
lo em novos negócios ou mesmo em 
investimentos de maior risco.

Ao se gerar uma tendência de futuro 
otimista em relação à pandemia, a economia 
naturalmente se fortalece com o aumento da 
confiança. Durante os períodos mais duros, a 
Sicredi Rio se aproximou ainda mais de seus 
associados, encontrando meios para prestar 
o atendimento necessário, com destaque 
para concessão de crédito via Programas 

Emergenciais promovidos pelos governos.

Nos últimos anos, tomamos os cuidados 
necessários para evitar a propagação da 
Covid-19, seguindo as orientações dos 
órgãos competentes no combate ao vírus, 
valorizando o bem-estar de associados, 
colaboradores e parceiros.

Em 2020, mesmo com a economia em 
queda, obtivemos resultados financeiros 
positivos. Isso não foi diferente em 2021: a 
retomada da esperança e da confiança vieram 
juntas com o desempenho. O Brasil superou 
4% de crescimento do PIB em 2021, o que 
indica uma reação econômica, que ainda tem 
muitos desafios a serem superados, como a 
elevada taxa de desemprego, a inflação e a 
melhoria do câmbio.

Nossas soluções apoiaram os 
negócios de associados em 
momentos adversos e estaremos 
à disposição durante a retomada 
econômica que se desenha em 2022, 
focando no entendimento de suas 
necessidades para melhor atender os 
nossos associados.
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Confederação Sicredi

É o centro de serviços compartilhados 
entre as empresas e as entidades que 
integram o Sicredi.

Brasil Central

Centro Norte

PR/SP/RJ

Sul/Sudeste

Coordenadores 
de núcleo CooperativasAssociados

SicrediPar

Conselho de

Administração

Empresas controladas

São os representantes 
eleitos pelos associados. 
Têm o papel de levar os 
assuntos de interesse 
e as decisões do núcleo 
para as assembleias 
gerais da cooperativa.

Junto com as cooperativas, são as con-
troladoras da SicrediPar. Difundem o 
cooperativismo de crédito e efetuam a 
supervisão das cooperativas singulares 
filiadas, apoiando-as nas atividades de 
desenvolvimento e de expansão.

São os donos do negócio 
e têm direito a voto com 
peso igual nas decisões da 
cooperativa, independentemente 
do volume de recursos 
aplicados. Vinculam-se às 
cooperativas filiadas, inte-
gralizando cotas de capital.

CAS - Centro Administrativo Sicredi

É a sede da SicrediPar, do Banco Co-
operativo e de suas empresas controla-
das, da Fundação, da Sicredi Fundos 
Garantidores (SFG) e da Confedera-
ção. Desenvolve soluções e auxilia 
as cooperativas no atendimento das 
necessidades dos associados.

Fundação Sicredi

Mantém viva a essência do cooperativismo, por meio de 
iniciativas educacionais e culturais cooperativas e susten-
táveis aderentes à estratégia, contribuindo com qualidade 
de vida aos associados, aos colaboradores e à sociedade.

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)

Tem por objeto principal prestar garantia de depósitos, 
na forma, condições e limites previstos em regulamentos 
próprios, aos associados das cooperativas. Suas reservas 
são constituídas por contribuições mensais ordinárias e 
extraordinárias das cooperativas ao fundo, ressarcimentos 
e recuperação de ativos.

Principal elo com os associados. São as instâncias decisórias pri-
márias do Sistema. Têm como objetivos estimular a formação de 
poupança, administrar os recursos e conceder empréstimos aos 
associados, além de prestar serviços próprios de uma instituição 
financeira convencional por meio de suas agências.

É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena 
as decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participação 
direta e formal das cooperativas de crédito na gestão corporativa 
e dar maior transparência à estrutura de governança. O Conselho 
de Administração se reúne mensalmente para discutir e deliberar 
acerca dos temas estratégicos e sistêmicos.

Monitora o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da administração.

Confederação
Sicredi

Rabo Partnerships 
B.V. e IFC

Norte/Nordeste 

D
ir

et
or

  E
xe
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ti

vo
  d

o 
 C

A
S

Sicredi Cartões

Administradora 
de Consórcios Sicredi

Corretora 
de Seguros Sicredi

Administradora de 
Bens Sicredi

Centrais
Fundação
Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Banco 
Cooperativo 
Sicredi

Banco Cooperativo Sicredi

Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro, 
desenvolve e disponibiliza produtos e serviços finan-
ceiros. É responsável pela estrutura centralizada de 
gestão de riscos do Sistema e administração em escala 
dos recursos. Tem como parceiros estratégicos o Rabo 
Partnerships B.V. e a IFC.

Conselho Fiscal

No Sicredi, o associado conta com 
a solidez e a segurança de um 
sistema que cresce e evolui há 
mais de 119 anos

Estrutura de apoio 
à cooperativa
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e têm direito a voto com 
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gralizando cotas de capital.

CAS - Centro Administrativo Sicredi

É a sede da SicrediPar, do Banco Co-
operativo e de suas empresas controla-
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iniciativas educacionais e culturais cooperativas e susten-
táveis aderentes à estratégia, contribuindo com qualidade 
de vida aos associados, aos colaboradores e à sociedade.
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próprios, aos associados das cooperativas. Suas reservas 
são constituídas por contribuições mensais ordinárias e 
extraordinárias das cooperativas ao fundo, ressarcimentos 
e recuperação de ativos.
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márias do Sistema. Têm como objetivos estimular a formação de 
poupança, administrar os recursos e conceder empréstimos aos 
associados, além de prestar serviços próprios de uma instituição 
financeira convencional por meio de suas agências.

É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena 
as decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participação 
direta e formal das cooperativas de crédito na gestão corporativa 
e dar maior transparência à estrutura de governança. O Conselho 
de Administração se reúne mensalmente para discutir e deliberar 
acerca dos temas estratégicos e sistêmicos.

Monitora o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da administração.
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gestão de riscos do Sistema e administração em escala 
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Partnerships B.V. e a IFC.

Conselho Fiscal
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Época Negócios 360°  
No guia elaborado pela Revista 
Época Negócios em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, a instituição 
financeira cooperativa ficou em 
8º lugar no ranking setorial de 
Bancos, colocação influenciada pelo 
destaque no 2º lugar em Governança 
Corporativa dentro do setor. O 
Sicredi também figurou em 6º lugar 
em Pessoas, 8º em Inovação, 10º 
em Sustentabilidade, 11º em Visão 
de futuro e 15º em Desempenho 
Financeiro, entre outros destaques. 

World’s Best Banks 2021 
Em 2021, o Sicredi conquistou a sétima posição 
do país no ranking World’s Best Banks 2021, 
elaborado pela Forbes em parceria com a 
empresa de estatísticas Statista. No total, 
500 bancos foram listados globalmente na 
publicação. A pesquisa, de caráter popular, levou 
em conta a opinião de 43 mil respondentes, de 
28 países diferentes e avaliou as instituições 
com base em satisfação geral e recomendação, 
a partir dos elementos confiança, termos e 
condições, atendimento ao cliente, serviços 
digitais e consultoria financeira. Os participantes 
indicaram as instituições financeiras nas quais 
possuem ou já possuíram conta corrente ou 
poupança e, na sequência, responderam a um 
questionário detalhado, dando notas baseadas 
na sua experiência.

Melhores & Maiores 2021 
O guia Exame Melhores & Maiores 
2021 indicou o Banco Cooperativo 
Sicredi, uma das estruturas que 
compõem a instituição financeira 
cooperativa, no 15º lugar entre os 
Maiores Bancos que fazem parte 
do guia. Elaborado desde 1974, o 
anuário, que neste ano conta com 
parceira com a Ibmec, traz as maiores 
empresas do Brasil com base na 
avaliação de critérios econômico-
financeiros, de crescimento e adoção 
de práticas ESG.

Confira algumas das conquistas obtidas pelo Sicredi em 2021

Prêmios e reconhecimentos

Agtech Garage Award
O Sicredi foi o vencedor do AgTech Garage 
Awards, premiação realizada por um dos maiores 
hubs de inovação da América Latina para o 
agrobusiness, o AgTech Garage. O case premiado 
envolve o desenvolvimento de uma ferramenta 
para gestão rural, construída em parceria com a 
startup Elysios, na primeira edição do programa 
de potencialização de startups, o Intensive 
Connection. A escolha se deu por meio do voto 
popular durante o AgTech Meeting.

Sicredi Rio20   Relatório Anual 2021



Valor 1000
A instituição ficou em 9º lugar na 
classificação dos 100 Maiores Bancos do 
anuário, mantendo a mesma posição em 
relação ao ranking do ano anterior. Além 
disso, o Sicredi também se destacou em 
outras 11 categorias do guia, que considera 
o balanço combinado do Sistema. Ocupou 
a 4ª colocação entre os 20 mais Rentáveis 
sobre o Patrimônio e a 7ª posição em 
Operações de Crédito, Depósitos Totais. 
Elaborado pelo jornal Valor Econômico e 
pelo Serasa Experian, com base em dados 
do ano contábil de 2020, o Valor 1000 
conta com o trabalho de homologação da 
Escola de Administração de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas.

Finanças Mais
O Sicredi conquistou posição de destaque 
no ranking do Finanças Mais, publicado 
pelo jornal O Estado de São Paulo em 
parceria com a agência classificadora de 
risco de crédito Austin Rating. Participando 
do anuário por meio do Banco Cooperativo 
Sicredi, a instituição foi classificada 
em 6º lugar na categoria “Bancos – 
Financiamento”. O Finanças Mais apresenta 
uma radiografia das instituições líderes 
do setor financeiro no País, com base 
na análise das demonstrações contábeis 
publicadas em seus respectivos balanços do 
ano anterior ao da publicação.

Reconhecimento BNDES
O bom desempenho do Sicredi nas linhas 
de crédito disponibilizadas pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social em 2020, para minimizar impactos da 
crise provocada pela pandemia de Covid-19, 
foi reconhecido pelo “Projeto Incentivos 
aos Agentes Financeiros”, do banco de 
fomento. O órgão estatal listou instituições 
financeiras com melhor desempenho na 
concessão das medidas emergenciais em 
2020, e o Sicredi foi reconhecido, em janeiro 
de 2021, em duas categorias, conquistando 
a primeira colocação em ambas: BNDES 
Pequenas Empresas – Bancos de 
Desenvolvimento/Cooperativos e Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos (PESE) 
– Bancos de Desenvolvimento/Cooperativos.

Top 100 Open Corps
Em 2021, o Sicredi figurou pela terceira 
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 em conjunto avaliam e 
classificam startups de todo o mundo. 
As empresas inovadoras mais atraentes 
são selecionadas pelas grandes empresas 
para colaborarem no desenvolvimento de 
inovações de alto impacto para a sociedade 
e para o mercado.
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Prêmio Guia de Fundos FGV

O Sicredi, por meio de sua Asset, 
conquistou o primeiro lugar na 
categoria Money Market para Assets 
Especialistas na edição 2021 do Guia 
de Fundos FGV, organizado pelo 
Centro de Estudos em Finanças da 
Fundação Getúlio Vargas. A escolha 
dos vencedores se deu por meio 
de uma comissão formada por 
professores e pesquisadores com 
experiência acadêmica e aplicada 
em investimentos, que analisaram 
os fundos de investimentos das 
instituições financeiras.

Guia Valor de Fundos  
de Investimentos

Com estratégias que valorizam 
ativos de longo prazo, rentabilidade 
bem acima de seus benchmarks e 
gestão ativa, fundos de diferentes 
categorias de risco e volatilidade do 
Sicredi têm conseguido se manter 
entre os 20% melhores desde 2019, 
conforme avaliação do Guia Valor 
de Fundos de Investimento do Valor 
Econômico. Na categoria Renda Fixa 
Ativo, o destaque foi o Fundo Sicredi 
Institucional FI REF IRF-M, da Gestora 
própria de recursos, a Sicredi Asset, 
que tem mais de R$ 56 bilhões sob 
gestão e selo forte da Fitch Ratings. 
Na categoria Ações, foi enfatizado o 
Fundo Schroders Sicredi Ibovespa 
FIA, gestão da parceira Schroder 
Investment Management, que tem 
mais de 200 anos de história no 
mercado financeiro e globalmente 
administra mais de US$ 785,1 bilhões.

Prêmio Banking Transformation 2021 – 
Relatório Bancário

A premiação é realizada para incentivar e 
valorizar iniciativas das instituições financeiras, 
contribuindo para o aprimoramento do setor, 
e teve como case vencedor a “Implantação 
do Whatsapp Enterprise + Theo”, do Sicredi. 
A iniciativa envolve o uso de inteligência 
artificial para dar mais agilidade e eficiência ao 
atendimento, por meio do app de mensagens 
instantâneas. A iniciativa concorreu com outros 
230 cases, sendo a mais bem avaliada por um 
comitê composto por especialistas em inovação 
e no setor bancário. Para o superintendente 
de Relacionamento do Sicredi, Alceu Meinen, 
o reconhecimento premia toda a jornada de 
transformação digital que a instituição tem 
realizado ao longo dos últimos anos, a qual 
gerou um ambiente organizacional mais 
propenso à inovação.

Certificação Great Place to Work

Em agosto de 2021, o Sicredi passou a ser uma 
empresa certificada pela GPTW, estando apto 
a participar, a partir de 2022 do ranking GPTW, 
que lista as melhores empresas para trabalhar no 
Brasil. Com um percentual de 88% de aprovação, 
o fato de ser certificado já se mostra como uma 
importante conquista para uma empresa do porte 
e amplitude do Sicredi.
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Prêmio Broadcast Projeções

O Sicredi teve destaque no Prêmio Broadcast 
Projeções. A instituição ficou em 6º lugar no 
Top Geral e em 7º no Top Básico. Em sua 15ª 
edição, o prêmio é baseado no ranking AE 
Projeções e tem o objetivo de reconhecer as 
instituições cujas previsões para os principais 
indicadores econômicos do país mais se 
aproximam da realidade.

Focus
O Banco Central divulga um ranking 
anual das instituições financeiras 
de maior destaque em projeções 
econômicas ao longo do ano, e o Sicredi 
vêm sendo destaque nesse ranking há 
4 anos consecutivos. Em 2020 não foi 
diferente, com a premiação ocorrendo 
em janeiro de 2021. Pelo segundo ano 
consecutivo, o Sicredi foi a instituição 
que teve a maior presença nas listas 
das cinco instituições que mais se 
aproximaram do acerto dos indicadores, 
sendo a única a aparecer em cinco 
categorias do ranking. O Sicredi aparece 
em quarto lugar na categoria Curto 
Prazo Anual para os indicadores Taxa 
de Câmbio (nota 9,6), IPCA (nota 9,2) e 
IGP-M (nota 8,9). Na Taxa Selic, o Sicredi 
ocupa a quinta posição nas categorias 
Curto Prazo Anual (nota 9,5) e Médio 
Prazo Anual (nota 8,9).

Prisma Fiscal

O Prisma Fiscal é um sistema de coleta 
de expectativas de mercado, criado 
e gerido pela Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda, 
para acompanhamento da evolução das 
principais variáveis fiscais brasileiras 
sob a ótica de importantes analistas 
do setor privado. No Prisma Fiscal 
2020, divulgado em janeiro de 2021, a 
instituição conquistou o primeiro lugar na 
projeção de Despesa Total do Governo 
no longo prazo e Resultado Primário 
do Governo Central no curto prazo. 
O Sicredi foi o segundo colocado em 
Resultado Nominal do Governo Central 
(longo prazo) e terceiro em Dívida Bruta 
do Governo Geral no longo prazo.

Wycup – World Council Young Credit 
Union People
O Sicredi foi destaque no World Council Young 
Credit Union People, realizado virtualmente 
em julho. O programa reconhece jovens 
lideranças por contribuições significativas às 
suas comunidades e às cooperativas de crédito, 
com iniciativas capazes de causar impacto 
global. A instituição financeira cooperativa teve 
cinco contemplados entre os 12 vencedores 
da premiação, que contou com um total de 79 
projetos inscritos de 13 países diferentes. 

Abrasca
O Relatório de Sustentabilidade do Sicredi 
de 2020 foi premiado no 23º Prêmio da 
Associação Brasileira das Companhias Abertas 
(Abrasca), que destaca o aprimoramento da 
elaboração de relatórios com maior clareza, 
transparência, qualidade de informações 
e caráter inovador e sustentável. Com 
celebração realizada em dezembro de 2021, 
o Sicredi obteve o segundo lugar na categoria 
“Empresas Fechadas”.
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A Sicredi Rio

Capítulo

Fundada em 1992, a Sicredi Rio tinha um 
objetivo simples: reunir pessoas em uma 

instituição financeira cooperativa, capaz de 
agregar valor ao coletivo e manter a riqueza 

para a região e cooperados. 

No início, a instituição se voltava apenas aos 
profissionais da área de saúde do Rio de Janeiro, 

e, em 2016, abriu o quadro social para todos os 
perfis de associados.

Em 1993, a instituição foi autorizada a operar 
após aprovação do Banco Central, em uma 

pequena sala. Com o passar do tempo, o número 
de associados foi crescendo em comunhão com 

o negócio: eram 100 em 1994, 1 mil em 1997, 10 
mil em 2008. Essa expansão foi acompanhada 

pela evolução patrimonial da cooperativa, 
que adquiriu a sua primeira sede em 2001 e 

inaugurou a primeira agência em 2002.

Desde 2013, a cooperativa está filiada ao 
Sistema Sicredi, ganhando a marca de Sicredi 
Rio, como se conhece hoje. Com a mudança, a 
instituição ampliou a solidez, já que passou a 

integrar um sistema de renome e com presença 
nacional. Os associados ganharam segurança, 

contando com um banco cooperativo, corretora 
de seguros, administradora de cartões, fundos 

garantidores, entre outras soluções.



Em expansão

Sede da Sicredi Rio no Bairro de Botafogo

Atualmente, são 11 agências e mais de 16 
mil associados. Em 2019, a cooperativa foi 
autorizada pelo Banco Central a ampliar 
sua operação para outras 21 cidades, além 
do Rio de Janeiro. Dessa forma, mais 
pessoas serão beneficiadas pelos produtos 
financeiros e valores do cooperativismo, 
dentro de um planejamento de médio e 
longo prazo desenhado pela instituição 
financeira.

Mais importante: o sonho inicial, 
de quase três décadas, da Sicredi 
Rio segue inalterado: pessoas 
unidas com os mesmos propósitos 
apoiando o desenvolvimento 
econômico e social no estado 
do Rio de Janeiro. A razão da 
nossa existência é garantir que os 
associados realizem os seus sonhos, 
com segurança e solidez, dentro dos 
princípios do cooperativismo.
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Presença 
Sicredi Rio

Nossa cooperativa 
em números

Legenda
Área de Ação
Expansão em 2020

Rio de Janeiro

Itaguaí

Seropédica

Queimados

Nova
Iguaçu Duque

de Caxias
Magé

Guapimirim

Itaboraí

São Gonçalo

Niterói Maricá

Tanguá
Rio Bonito

Cachoeiras
de Macacu

Petrópolis

Teresópolis
Nova Friburgo

Belford Roxo

Mesquita
Nilópolis

São João
de Meriti

11 
agências

2,1 milhões
Resultado 2021

16.511
associados

R$ 284,2 milhões
em Ativos

R$ 180,0 milhões  
em Crédito

R$ 196,9 milhões
em Depósitos Totais

R$ 64,5 milhões 
em Patrimônio Líquido

R$ 72,6 milhões 
em Fundos, LCA, Previdência e Poupança

R$ 356,9 milhões 
Recursos totais
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Conselho de Administração | 2021 a 2025

Conselho Fiscal | 2021 a 2023

Benjamin Waissmann David Szpacenkopf Francisco José Medina 
Pereira Caldas

Iris Ferreira Sampaio Raul Elizardo Pereira 
da Costa

Rômulo Capello Teixeira 

O Conselho Fiscal é o 
órgão independente da 
cooperativa. Formado por 
associados eleitos pelos 
demais cooperados e 
composto por três membros 
efetivos e três suplentes, 
sua responsabilidade é 
fiscalizar, de forma assídua e 
minuciosa, a administração 
do patrimônio e das 
operações da cooperativa.

O Conselho de Administração se reúne 
mensalmente para discutir e deliberar 
temas estratégicos da cooperativa. É 
composto por doze membros eleitos em 
assembleia geral para um mandato de 
quatro anos. Denise Damian 

Presidente
Jorge Farha
Vice-presidente

Andrea Morgado Antonio Carlos Freitas Arnaldo Pineschi Celio Abdalla Cristiane Campello

Eduardo Costa Elisa Perrotta Gabriel Massot Iracema Pacífico Paulo Sergio Branco
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São José 01
Paulo Marcos Silva Nunes | Coordenador
João Ricardo do Nascimento Buriche Nunes | 1º Suplente
Marcelo Peixoto da Silva | 2º Suplente

São José  02
Henrique José da Silva Cardoso | Coordenador
Jair de Paiva Queiroga | 1º Suplente
Manoel Mello de Albuquerque | 2º Suplente

Madureira 01
Wantuil Ferreira de Souza Junior | Coordenador
Lidia Cristina de Oliveira Guimarães | 1º Suplente 
Mario Sergio Oliveira da Silva | 2º Suplente

Madureira 02
José Candido Gonçalves da Costa | Coordenador
Maria Emília Fernandes | 1º Suplente
Wilson Pereira Lima | 2º Suplente

Barra Da Tijuca 01
Silvio Pitkowski | Coordenador
Maria Conceição Coelho Bedim | 1º Suplente
Ricardo Picard | 2º Suplente

Barra Da Tijuca 02
Ricardo Felipe dos Santos Amorim | Coordenador
Lindolfo Henriques de Vasconcelos Filho | 1º Suplente
Cleber Bittencourt da Silva | 2º Suplente

Tijuca 01
Estela de Miranda Muniz Guimarães Machado | Coordenador
Adalto Ferreira Lima Júnior | 1º Suplente
Marcus Vinicius Pinheiro | 2º Suplente

Tijuca 02
Maria José de Carvalho Bittencourt Sodre | Coordenador
Sérgio Roberto Fernandes da Silva | 1º Suplente
Vitoria Edwiges Teixeira de Brito | 2º Suplente

Coordenadores e Suplentes de Núcleos

Diretoria

A Diretoria da Sicredi Rio é nomeada pelo 
Conselho de Administração e é responsável 
pela gestão executiva do negócio.

Lincoln de Aquino Loh
Diretor de Operações

Almir Schotten
Diretor Executivo

Copacabana 01
Ronaldo Aguiar Malta | Coordenador
Djane Simões de Oliveira | 1º Suplente
Klaus Scheyer Junior | 2º Suplente

Bangu 01
José Pereira Camargo | Coordenador
José Wagner de Alencar Mota | 1º Suplente
Claudio Dionysio de Souza | 2º Suplente

Ilha 01
Carlos Roberto Moura de Assis | Coordenador
Natieli Santos de Brito | 1º Suplente
Edson da Graça Silva | 2º Suplente

Botafogo 01
José Massoud Salame | Coordenador
Antonio Brandão Machado | 1º Suplente
Norberto Bedran Milagres | 2º Suplente

Meier 01
Sergio Ricardo Brilhante Abrantes | Coordenador
Mario Jacy da Conceição Ferreira | 1º Suplente
Alexandre Lessa da Silva | 2º Suplente

Ipanema 01
Newton Nogueira de Sá Junior | Coordenador
Murillo Lavigne Sued | 1º Suplente
Brenno Santana Gouvea | 2º Suplente

Private 001
Mauro Madruga de Moraes  | Coordenador
Afonso Celso da Silva Paredes | 1º Suplente
Angela Maria Muniz de Oliveira | 2º Suplente
Beatriz Sousa da Silva Endalecio | 3º Suplente
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Na Sicredi Rio, nossos associados têm participação ativa na gestão do negócio. Eles se reúnem 
para eleger coordenadores de núcleo, aprovar relatório de gestão e prestação de contas da 
Cooperativa. Os associados também elegem os membros do Conselho de Administração, órgão 
responsável pela estratégia da Cooperativa e pela escolha da Diretoria.

Nesse processo, os associados também podem participar da gestão do próprio Sicredi, uma vez 
que o Conselho de Administração da Sicredi Rio participa da escolha dos conselheiros da Central 
PR/SP/RJ que, por sua vez, elegem os membros do Conselho de Administração da Sicredi 
Participações (SicrediPar), holding controladora de todo o Sistema.

Participação

Gestão Participativa da Cooperativa

Associados
(elegem)

Coordenadores  
de Núcleo
(elegem)

(seleciona)Conselho de Administração 
Diretoria da Cooperativa Diretoria

Conselho Fiscal  
da Cooperativa
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ASSOCIADOS

POUPANÇA*

15.739

2020

15.982

2020

16.511

2021

+4,9% 

23.198

2021

+45,15% 

LCA*

Números da Sicredi Rio

CRÉDITO*

150.590

17.061

2020

2020

180.052

22.304

2021

2021

+19,56% 

+30,73% 

*Valores em R$ 1.000,00

Em 2021, a cooperativa experimentou crescimento em diversos indicadores importantes, como 
pode se observar nos gráficos abaixo. A base de expansão de uma cooperativa depende do 
aumento do quadro de associados, algo que a Sicredi Rio alcançou em 2021 e se refletiu em 
outros parâmetros, em especial em seu “Resultado”, que teve aumento superior a 100% no 
comparativo com o ano anterior.
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40.192

2020

51.350

2021

+27,76% 

RESULTADO*

758.287

2020

2.116.832

2021

+169,56% 

CONSÓRCIO*
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Ao longo do ano, nossos associados puderam contar 
com diversos eventos. Os destaques foram: 

Destaques da  
Sicredi Rio em 2021

Sicredi Rio é premiada na 1ª 
Conferência Rio Mais Coop
No início de dezembro, o Sistema 
OCB/Sescoop-RJ realizou a 1ª 
Conferência Rio Mais Coop de 
Empreendedorismo para celebrar o 
crescimento do cooperativismo no 
estado do Rio de Janeiro. O encontro 
reuniu autoridades, parlamentares e 
especialistas, com debates de temas 
como inovação, empreendedorismo, 
crescimento econômico e 
desenvolvimento social.

Além das palestras, homenagens 
e da apresentação da futura sede 
da OCB/RJ, a iniciativa premiou as 
cooperativas que mais se destacaram 
em diversas categorias. A Sicredi 
Rio obteve a segunda colocação em 
“número de cooperados” e o terceiro 
lugar em “número de empregados”.

O prêmio foi recebido pelo vice-
presidente da Sicredi Rio, Jorge 
Farha, que representou no evento a 
presidente da cooperativa, Denise 
Damian.

Sicredi Rio foi premiada em duas categorias:  2º lugar em 
“número de cooperados” e 3º em “número de empregados”

O vice-presidente da Cooperativa, Jorge Farha,  
representou a Sicredi Rio no evento
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A Sicredi Rio oferece um novo 
espaço aos seus associados desde 
novembro de 2021: a Agência 
Link Office. Localizada na Barra da 
Tijuca, trata-se de um espaço amplo 
e moderno, construído visando dar 
mais conforto e praticidade aos 
associados. No total, a cooperativa 
conta agora com 11 unidades físicas 
no Rio de Janeiro, duas delas na 
Barra da Tijuca.

Os diferenciais da Agência Link 
Office são um novo sistema de 
atendimento, equipamentos de caixa 
eletrônico mais modernos, salas de 
reuniões e espaços de atendimento 
personalizados. O propósito do novo 
ambiente é que, além de um maior 
conforto ao associado, a Sicredi 
Rio se torne a principal instituição 
financeira dos associados.

O novo ponto de atendimento 
é voltado tanto às pessoas 
físicas quanto às pessoas 
jurídicas, já que as soluções 
financeiras do Sicredi visam 
beneficiar os dois perfis de 
público. Além disso, facilita a 
interação entre os associados 
PJ em busca de parcerias 
e relacionamentos que 
fortaleçam os seus negócios 
e, consequentemente, a 
cooperativa.

Inauguração da 
Agência Link Office

A presidente da Sicredi Rio, Denise Damian, 
descerra a fita inaugural da agência

Os convidados tiveram a oportunidade de 
conhecer a agência durante a inauguração
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Ampla e moderna, a agência está localizada na Barra da Tijuca

Vista interna do centro comercial Link Office Mall & Stay

A nova agência, 
com mais de 

300m², foi 
planejada para 

dar mais conforto 
e praticidade aos 

associados da 
região.
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Cooperativa celebra  
Dia do Médico e mantém linhas 
de crédito para os profissionais
A Sicredi Rio nasceu como uma cooperativa 
de profissionais da área de saúde. Desde 
2016, a instituição oferece serviços a todos 
os perfis de associados, com a abertura do 
seu quadro social. Os profissionais de saúde, 
no entanto, continuam tendo o seu espaço 
e soluções específicas na cooperativa, ainda 
mais em meio às dificuldades trazidas pela 
pandemia.

Assim como os médicos têm um 
compromisso com a vida dos pacientes, a 
cooperativa também se compromete com 
esses profissionais. No Dia do Médico, 
celebrado em 18 de outubro, a Sicredi 
Rio enviou uma carta aos colegas em que 
demonstrava a preocupação com esses 
profissionais, que continuaram “firmes no 
cumprimento de seu dever mesmo cientes 
do risco à própria vida”.

Como a cooperativa e os médicos 
comungam dos mesmos valores, como 
solidariedade, bravura e entrega, a 
instituição financeira manteve a oferta de 
linhas especiais de crédito para médicos 
abertas em 2020, com prorrogações de 
vencimentos e renegociações em bases 
bem realistas, dentre outras vantagens, 
considerando os problemas e as 
necessidades de cada associado. 

Linhas de crédito beneficiam 
associados e associadas
Em 2021, a Sicredi Rio ofereceu duas linhas 
de crédito distintas voltadas a dois perfis de 
associados: as mulheres empreendedoras 
e aos interessados em investir em energia 
solar. No primeiro caso, os recursos são 

destinados a micro, pequenas e médias 
empresas comandadas por mulheres.

A parceria foi firmada com a DEG, instituição 
de desenvolvimento financeiro alemã, 
subsidiária do Banco de Desenvolvimento 
Alemão (KFW), e com a agência de fomento 
francesa (Proparco), subsidiária do Banco de 
Desenvolvimento Francês (AFD). 

As duas instituições financeiras de 
desenvolvimento (DFIs, na sigla em inglês) 
têm o objetivo de prover financiamento 
e capital de longo prazo a empresas 
privadas em países emergentes e em 
desenvolvimento.

Energia Solar
Em 2021, o preço da energia elétrica subiu 
21,21%, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Para 2022, 
as projeções são de que a energia deve 
aumentar novamente cerca de 20%. 

Um dos caminhos alternativos é o 
investimento em energia solar. Ao fim do 
primeiro semestre de 2021, o Brasil tinha 
mais de 532 mil unidades consumidoras 
com módulos fotovoltaicos instalados, um 
aumento de 40% em comparação com 
dezembro de 2020.

Ao financiar projetos em energia solar, 
cujos recursos foram obtidos em captações 
fora do Brasil com a International Finance 
Corporation (IFC), a Sicredi Rio beneficia 
os seus associados, para que consigam 
sofrer menos com essas variações no 
preço e, ao mesmo tempo, contribui com 
o meio ambiente, já que a energia oriunda 
do sol é renovável e de baixo impacto 
ambiental.
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Bate-papo com Gisele Gomes

Cooperativa incentiva o 
protagonismo feminino

Ao longo do ano, a Sicredi Rio realizou 
inúmeros eventos voltados às associadas, 
além de linhas de crédito específicas para 
empreendedoras. Dos mais de 13 mil 
associados pessoa física da instituição, 
cerca de 52% são mulheres. Dois desses 
encontros foram especialmente relevantes 
e merecem destaque por incentivar o 
protagonismo feminino.

Em 25 de março, em homenagem ao Dia da 
Mulher, a Sicredi Rio promoveu o bate-papo 
online: “Protagonistas: um bate-papo de 
mulheres”. A iniciativa foi apresentada pela 
consultora empresarial, palestrante e coach 
Gisele Gomes, especialista em Negócios 
Internacionais e com formações na área de 
Gênero, Intercultura, Educação e Coaching.

O principal propósito era incentivar 
as mulheres a trocarem experiências, 
fazendo com que os exemplos servissem 
de inspiração e insights para encontrar 
soluções em seu dia a dia ou em seus 
negócios. Elogiado, o evento permitiu que 
muitas mulheres ficassem mais próximas da 
cooperativa na busca por apoio para os seus 
negócios e em parcerias comerciais.

Parcerias
O principal objetivo da Sicredi Rio 
é entender e atender o associado 
com ofertas de produtos e serviços 
complementares em suas jornadas de 
vida e consumo, promovendo assim uma 
experiência diferenciada por meio de 
um amplo portfólio de soluções e uma 
forma única de relacionamento.

Com esse diferencial, em 2021, a 
Sicredi Rio firmou parcerias importantes 
buscando atender as demandas 
de produtos e negócios, com um 
relacionamento próximo e conduzindo o 
desenvolvimento tanto da cooperativa 
quanto do parceiro.

Entre as colaborações que podem ser 
mencionadas, está a com a 7Tran, 
companhia que oferece soluções para a 
educação no trânsito com abordagens 
modernas e tecnológicas. 

Parceria com a 7Tran, companhia que oferece 
soluções para a educação no trânsito
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Desenvolvimento 
local

Capítulo

A fim de conhecer as necessidades e 
os objetivos pessoais, profissionais 

e empresariais de nossos 
associados, nossos colaboradores 

buscam estar presentes em seu dia 
a dia, cultivando um relacionamento 

cada vez mais próximo. 

Por também serem associados da 
Cooperativa, eles participam das 

decisões que impactam em sua gestão 
e estão engajados na prosperidade do 

negócio e dos projetos apoiados.



Saiba mais sobre quem faz a Sicredi Rio obter os seus resultados. 
São pessoas que buscam cultivar um relacionamento muito próximo 
com os nossos associados e participam das decisões que impactam o 
futuro do negócio, já que também são cooperados.

498
horas de 

treinamentos pelo 
Sicredi Aprende

87
colaboradores

114
horas de treinamentos 
e capacitações internas 

para colaboradores

Perfil dos 
colaboradores
da Sicredi Rio

55,63%

32,37%

GÊNERO

Feminino

Masculino

15%

38%

13%

34%

FAIXA ETÁRIA

De 21 a 30

De 41 a 50
De 31 a 40

Mais de 50
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Cuidado com  
os colaboradores

Desde 2020, a Sicredi Rio adotou diversos 
cuidados especiais para proteger os seus 
colaboradores em meio à pandemia de 
Covid-19. O propósito era preservar a 
saúde de todos os envolvidos com a 
cooperativa, incluindo dos associados, com 
ações de segurança visando o bem-estar.

Em um primeiro momento, a cooperativa 
manteve integrantes do grupo de risco 
em home office e efetivou parceria com 
médicos associados para acompanhar os 
colaboradores, incluindo teleconsultas 
e medidas de prevenção. Em caso de 
suspeita de contágio, foi firmada parceria 
com o centro de diagnóstico para a 
realização de testes de Covid-19.

Além da criação de um canal de 
comunicação com os colaboradores, a 
cooperativa também estabeleceu um 
“vacinômetro”, com o propósito de 
acompanhar e incentivar a imunização 
dos colaboradores ao longo de 2021. A 
iniciativa encorajou os colaboradores a 
tomarem a vacina pensando no bem-estar 
coletivo e os lembrava quando chegasse o 
momento de tomar as doses de reforço. 
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Em 2021, o total de capacitações da Sicredi Rio 
somou 612 horas, sendo 498 horas por meio 
do Ensino a Distância, usando a ferramenta 
Sicredi Aprende, e 114 horas de capacitação 
interna presencial. O contexto pandêmico 
fez com que muitas das capacitações fossem 
realizadas no formato virtual.

Os quase dois anos de pandemia e mais 
a experiência dos colaboradores com o 
Sicredi Aprende, plataforma usada há mais 
de dez anos, permitiu que os treinamentos 
fossem realizados sem qualquer prejuízo de 
aprendizado.

Na Sicredi Rio, o investimento na formação 
e no desenvolvimento dos colaboradores é 
contínuo. As capacitações são feitas tanto 
para permitir que os colaboradores estejam 
cada vez mais alinhados aos princípios 
do sistema cooperativo como também 
preparados para sanar as dúvidas dos 
associados.

O principal desafio a ser superado é ouvir 
e compreender as demandas do cooperado 
antes de oferecer um produto. Dessa 
maneira, os colaboradores estão mais aptos 
a indicar uma solução ou serviço financeiro 
adequado para o momento de vida de cada 
associado. 

Nesse contexto, as capacitações seguiram 
diversas linhas, desde cursos para a melhoria 
de performance nas atividades internas e 
formações e certificações, passando por 
outros assuntos, como gestão do tempo, 
protagonismo e melhorias de programas 
internos.  

Treinamento

Convenção Sicredi Rio

Os colaboradores da Sicredi Rio 
participaram da segunda Convenção 
da cooperativa, realizada em 17 
de dezembro. Pelo segundo ano 
consecutivo, o evento ocorreu em 
formato online, com transmissão para 
todos os colaboradores, membros 
da diretoria e Conselhos Fiscal e de 
Administração. 

O objetivo do encontro foi de, além 
de estimular a interação das equipes, 
também apresentar os resultados das 
campanhas da área de negócios em 
2021 e entregar o planejamento de 
2022, indicando as expectativas e os 
desafios que deverão ser superados 
neste ano.

O evento teve a palestra de Luis 
Caversan, da Cooperativa Coletiva, que 
abordou a importância da educação, 
das experiências e das vivências em 
potencial transformação do mundo. Para 
contextualizar e ilustrar as suas falas, 
foram realizadas diversas atividades 
de interação e engajamento entre as 
equipes, promovendo a integração da 
Sicredi Rio como um todo.

Confira os treinamentos realizados pela 
Sicredi Rio em 2021:
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Em 2021, o tempo total de capacitações da Sicredi Rio somou 612 horas

O investimento na formação e no desenvolvimento dos colaboradores é contínuo

Treinamentos Presencias 

•	 Treinamento Controles Internos – 03 turmas
•	 Capacitação de GAFS Seguros e Consórcio
•	 Capacitação de GAFS Inspetoria
•	 Capacitação de GAFS Processos
•	 Reciclagem GAFS Controles Internos
•	 Treinamento Meios de Pagamento – 02 turmas
•	 Workshop Ciclo de Crédito – 03 turmas
•	 Reciclagem de Compliance
•	 Seguros de vida e Previdência Icatu
•	 Treinamento Segurança nas agências
•	 Experiência 360° - Para Gerentes PJ
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Treinamentos online

•	 Capacitação Visão do Dono – 4 turmas
•	 Desenvolvimento para Assistentes de Negócios 
•	 Análise, Concessão e Cobrança de Crédito 
•	 Descomplicando a Gestão de Carteira 
•	 Protagonismo – 2 turmas
•	 Desenvolvimento para Assistentes e Auxiliares Administrativos – Protagonismo
•	 Desenvolvimento para Assistentes e Auxiliares Administrativos
•	 Gestão do Tempo 1 e 2
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Comunicação e Marketing – módulos 1 a 6
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Negócios – Consórcios – módulos 1 e 2
•	 Desenvolvimento para Gerentes de Operações e Assessores Administrativos – módulos 1 e 2
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Controles Internos – módulos 1 a 3
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Gestão de Pessoas – módulos 1 a 4
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Negócios – Associados e Fluxo de Caixa – 

módulos 1 a 6
•	 Desenvolvimento para Inspetores e Auditores – 2 turmas
•	 Formação e Certificação Profissional Lean – módulos 1 e 2
•	 Formação Continuada do Programa A União faz a vida – 4 turmas
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Negócios – Seguros - módulos 1 a 5
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Negócios – Seguros – módulos 1 a 5
•	 Desenvolvimento para Gerentes e Assessores de Comunicação e Marketing – módulos 1 a 6
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Planejamento Estratégico 2022 vai nortear as decisões da 
Sicredi Rio

Colaboradores da Sicredi Rio foram 
convidados a participar do processo

Sustentabilidade e ampliação do impacto econômico, 
social e ambiental estão entre os seus pilares

Participação ativa na elaboração do Planejamento Estratégico 
2022 amplia a motivação dos colaboradores

Planejamento Estratégico 2022

Precisamos de inspiração e estratégia 
para tudo nesta vida. Somente assim 
saberemos quais os caminhos devem 
ser percorridos e quais as ações serão 
executadas para que tenhamos a 
capacidade de atingirmos os nossos 
propósitos.

Na Sicredi Rio, o Planejamento 
Estratégico de 2022 foi feito em 
uma construção coletiva. 

Os colaboradores foram convidados a 
participar ativamente deste processo, 
que foca em alguns dos pilares do 
cooperativismo, como o aumento da 
sustentabilidade e a ampliação do nosso 
impacto econômico, social e ambiental em 
nossos locais de atuação.

A ideia é que o Planejamento Estratégico 
se torne uma espécie de guia para orientar 
a cooperativa a atingir os seus objetivos de 
médio e longo prazo. Além disso, torna-se 
um fator adicional de motivação para que 
sejam cumpridas as atividades do dia a dia, 
fazendo com que a cooperativa e o próprio 
colaborador cumpram os seus propósitos.
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É possível saber mais sobre 
o programa Cooperação na 

Ponta do Lápis por meio 
deste link: 

Na Sicredi Rio, temos a responsabilidade de apoiar os nossos associados na gestão de suas 
finanças pessoais e no uso consciente de nossos produtos e serviços. Por isso contamos 
com iniciativas voltadas para a educação financeira.

Uma das premissas do Sicredi é contribuir 
para uma vida financeira sustentável de 
seus associados, apoiando diretamente as 
pessoas e as comunidades locais, com ações 
planejadas para jovens, crianças e adultos. Um 
dos caminhos para se atingir este objetivo é 
a educação financeira, que é o propósito do 
programa Cooperação na Ponta do Lápis.

Com uma metodologia própria, a iniciativa 
fornece subsídios para a realização de ações 
em toda a área de atuação do Sicredi: mais de 
100 cooperativas espalhadas em um número 
superior a 1,5 mil municípios, distribuídas nas 
5 regiões do país. 

Nas atividades, são compartilhadas boas 
práticas e informações para proporcionar 
aos envolvidos uma vida financeira mais 
equilibrada, orientada para melhorar a 
relação das pessoas com o dinheiro. Essa 
transformação começa ao abordar o assunto 
finanças com crianças e adolescentes.

Por isso, a iniciativa conta com ações 
específicas para crianças e adolescentes, 
como gibis e desenhos animados criados 
pelo Sicredi com personagens da Turma da 
Mônica. Entre os temas abordados, estão a 
origem do dinheiro, o orçamento familiar e o 
funcionamento de compras à vista ou a prazo.

Educação Financeira

Palestra “Finanças:  
Mitos e Verdades”
Em outubro, a palestra “Finanças: 
Mitos e Verdades” propiciou a 
participação de muitas associadas 
em temas específicos trazidos pelo 
Programa Cooperação na Ponta do 
Lápis. A iniciativa visou despertar 
nas participantes uma autorreflexão 
sobre seu perfil financeiro e instigar 
o caminho ao consumo consciente.

Entre os temas trazidos à tona, 
destaque para a importância de fazer 
escolhas melhores e transformar os 
nossos hábitos de consumo, além 
de planejar, ter objetivos claros e 
aprender a guardar dinheiro antes de 
gastá-lo. 

Sicredi Rio46   Relatório Anual 2021



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.

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

Promove a equidade de gênero, 
por meio de um conjunto de 
ações educativas, empoderando 
as mulheres para que possam 
participar da gestão em todos os 
níveis da organização, liderando, 
empreendendo e promovendo 
o desenvolvimento sustentável, 
econômico, social e ambiental do 
nosso modelo de negócio.

Iniciativas Sistêmicas
Saiba mais sobre os projetos desenvolvidos para fortalecer a cultura do cooperativismo entre 
nossos associados e estimular a sua participação no processo decisório da cooperativa.

“O associado é o 
dono de negócio 
e participa das 
decisões mais 

relevantes para a 
cooperativa”
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A celebração do Dia C é importante dentro 
do cooperativismo. A data representa um 
momento festivo no qual a instituição 
financeira esclarece à sociedade o que 
é o cooperativismo, além de suas ações 
econômicas e sociais. A data conta com o 
apoio do Sistema OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras) e incentiva o 
voluntariado entre os colaboradores e os 
associados.

De forma simples, trata-se do 
momento em que as cooperativas 
buscam devolver à sociedade em 
iniciativas diversas realizadas, 
contando com o apoio de 
colaboradores e associados. Em 
2020, por exemplo, foram mais de 
7,8 milhões de beneficiados em 
mais de 2,8 mil ações de 2.226 
cooperativas. No total, mais de 137 
mil voluntários se envolveram.

A data oficial foi em 1º de julho, mas, na 
Sicredi Rio, a estratégia foi de usar o mês 
inteiro como referência para as iniciativas. 
O propósito da campanha “Transformando 
Desafios em Esperança” da cooperativa 
foi a arrecadação de alimentos para serem 
doados às instituições de caridade. 

Entre as ações, destaque para o 
patrocínio de uma live dos cantores 
Xande de Pilares e Mumuzinho, em 3 de 
julho, que contou com cenário virtual, 
animações 3D e realidade aumentada. 
Transmitido pelo canal de Youtube da 
OCB/RJ, o vídeo teve mais de 1 milhão 
de impressões, 109 mil visualizações e 
67 mil espectadores únicos. 

Sicredi Rio participa  
das iniciativas do Dia C

Sicredi Rio foi uma das patrocinadoras da live de Xande de 
Pilares e Mumuzinho, que teve mais de 1 milhão de impressões

A campanha da OCB “Transformando Desafios em 
Esperança” arrecadou alimentos para doação
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Arrecadação de alimentos

Em uma iniciativa paralela, a Sicredi Rio 
acumulou 1,5 tonelada de alimentos que 
foram revertidos a quatro instituições 
afetadas severamente pelas restrições 
decorrentes da pandemia:

Centro Cultural Cecília Conde, 
localizado em Ramos: a instituição 
recebe e atende crianças com 
deficiência ou que sofreram maus-
tratos ou abusos. Parte dos 
participantes do projeto é encaminhada 
pela Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima e pelo Conselho 
Tutelar. Entre as iniciativas, destacam-
se terapia ocupacional, fonoaudiologia, 
psicopedagogia e reforço escolar diário.

Comunidade Caminheiro e Toca de 
Assis, em Botafogo: a fraternidade 
nasceu na Igreja Católica com o propósito 
de aliviar o sofrimento de pessoas em 
situação de abandono ou de rua.

Sescoop/RJ, no Centro: as iniciativas 
realizadas pela entidade têm foco 
na educação, voltadas aos jovens 
(Programa Cooperjovem) e universitários 
(Cooperativismo nas Universidades). 
Seu propósito é estimular a cultura 
da cooperação, do bem-estar e 
da qualidade de vida das pessoas, 
contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades, o que 
beneficia também as cooperativas.

Paróquia São José Operário, na Ilha do 
Governador: a instituição é reconhecida 
pela sua atuação social na região, 
participando de inúmeros eventos 
realizados na localidade, com suporte e 
apoio às iniciativas.

Centro Cultural Cecília Conde, em Ramos

Comunidade Caminheiro e Toca de Assis, em Botafogo

Sescoop/RJ

Paróquia São José Operário, na Ilha do Governador
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