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Guia de

boas-vindas

Agora estamos juntos para
construir um futuro financeiro
melhor para você e para todos.

Mais de

115 anos

de história

Mais de

R$

165 bilhões
de ativos totais

Mais de

5
milhões
de associados

Mais de

R$

21
bilhões
de patrimônio líquido

Mais de

2.000
agências

Mais de

30
mil
colaboradores
Dados março 2021

Que bom ter você
com a gente.
Aqui você é mais do que cliente: é associado e faz
parte do negócio. Somos a primeira instituição financeira
cooperativa do Brasil e acreditamos que as melhores
escolhas são aquelas que trazem resultados para todos.
Oferecemos soluções financeiras adequadas para você e
geramos impacto positivo nas regiões e comunidades onde
atuamos, usando a força da cooperação para crescermos
juntos. É com muita alegria que acolhemos você no Sicredi.
Onde o dinheiro rende um mundo melhor.

Como você pode participar
da sua cooperativa?
Enquanto associado, você é ao mesmo
tempo investidor, usuário e faz parte do
negócio. Sempre que você usa as nossas
soluções financeiras, como pagar contas,
investir seu dinheiro, usar o cartão de
crédito ou débito e contratar um crédito,
seguro ou consórcio, você contribui para
o crescimento da cooperativa.
E, quanto mais o Sicredi cresce, mais
recursos são reinvestidos na região,
através de crédito para os empreendedores
e produtores rurais, e também em
projetos sociais. Assim, o ciclo virtuoso
se perpetua e crescemos todos juntos!
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Nossos
diferenciais
• Atendimento próximo e adequado às suas necessidades.
• Participação nos resultados*, distribuída proporcionalmente
entre os associados. Ou seja: quanto mais você utiliza as nossas
soluções financeiras, maior a sua participação.
• Os recursos são reinvestidos na comunidade através de crédito
para nossos associados, para incentivar o crescimento da
região e fortalecer a economia local. Assim, geramos um modelo
agregador de renda aos associados e às comunidades.
• Participação e transparência para o associado: você tem
acesso aos resultados e desempenho, e tem voz e voto para
participar das decisões e dos rumos da cooperativa.

Clique e saiba mais

*A distribuição de resultados é uma decisão de cada cooperativa. Confira as regras da sua.

Nossos
programas
sociais

Programa Crescer:

Programa Pertencer:

Nosso Programa de Educação Cooperativa oferece cursos para
difundir o conhecimento sobre cooperativismo de crédito. Ao
entender a importância deste modelo de negócio e seu papel na
sociedade, o associado participa mais ativamente da cooperativa,
gerando melhores resultados para todos.

Através desse Programa, fortalecemos os laços com os associados e
estimulamos a participação no processo de gestão e desenvolvimento das
cooperativas, garantindo a transparência da administração.

Programa A União Faz a Vida:

Programa Cooperação na Ponta do Lápis:

O Programa A União Faz a Vida é a principal iniciativa de educação do
Sicredi. Em 25 anos, nosso programa impactou mais de 3 milhões de
crianças e de adolescentes e mais de 100 mil educadores, em mais
de 400 cidades brasileiras para, juntos, estimularem a curiosidade e
o protagonismo infantil e juvenil, construindo projetos cooperativos.
E tudo começa com uma boa pergunta transformadora!

Acreditamos que por meio da Educação Financeira, podemos transformar
nossa relação com o dinheiro, conquistando maior independência e liberdade.
O Programa Cooperação na Ponta do Lápis, tem o propósito de cooperar
para uma vida financeira sustentável, promovendo a Educação Financeira às
comunidades em que estamos presentes, impulsionando o crescimento dos
nossos associados, contribuindo para uma sociedade mais próspera.

Clique e saiba mais

Clique e saiba mais

Quer participar? Converse com seu gerente.
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Soluções
financeiras

Cartões de crédito e débito
Cheque especial

Mais do que oferecer produtos
e serviços, nós cuidamos da
sua vida financeira. Aqui você
conta com uma linha completa
de soluções. Confira algumas
delas.

Crédito pessoal, crédito de
veículos, antecipações e mais
Poupança
Seguros
Consórcios
Previdência
Pix

Clique nas
soluções
para mais
informações.

Câmbio e Comércio Exterior
Investimentos em renda fixa
e fundos de investimento, de acordo
com seu perfil de investidor

Nossos canais
de atendimento

Internet Banking
Aplicativo

A gente gosta de estar perto e conversar
para entender suas necessidades e sonhos.
Mas sabemos que às vezes tudo que
você precisa é resolver sua vida financeira
em um clique.
Por isso, estamos presentes tanto
no ambiente físico quanto no digital.

Caixas eletrônicos,
Rede Banco24Horas
Rede Saque e Pague
Agentes credenciados
Serviços por telefone

Clique e saiba mais

WhatsApp*
Theo, nosso
assistente virtual

*Sujeito a disponibilidade na sua localidade.

Nós temos muitas soluções para oferecer
a você. Em caso de dúvida, entre em contato.
Visite nosso site sicredi.com.br ou converse
com seu gerente para saber mais.

Assista ao vídeo de boas-vindas.
Use o QR Code ou clique aqui.

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

/sicredi

sicredioficial

sicredi_oficial

gentequecooperacresce.com.br

