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Mensagem
do Presidente
Estamos de volta com o nosso informativo direcionado
aos associados. Após uma lacuna de impressões pelo
momento singular de pandemia, o Enfoque retorna
trazendo as principais notícias e informações da
Sicredi Evolução.
Com a chegada do novo ano, os desafios se renovam e
a certeza de que temos muito a trabalhar no caminho
do nosso desenvolvimento.
Não custa lembrar que o ano que passou foi vitorioso.
Crescemos em 20% a nossa base de associados. Esse
mesmo percentual foi o do crescimento da carteira de
crédito. No quesito aplicações, ampliamos em 12% os
nossos negócios. Os demais produtos também tiveram
pleno êxito: poupança (15%), consórcios (34%),
domicílio bancário (89%) e seguros (74%). O nosso
resultado bruto, mesmo em um ano difícil para a
economia, foi de R$ 66 milhões.
Agora é hora de unir as nossas forças pois 2022 já se
mostra ainda mais desafiador. Estamos diversificando
as oportunidades de crédito, com opções para micro e
pequenas empresas, saque-aniversário FGTS, além de
produtos BNDES. São importantes alternativas aos
associados.
Na área educativa, intensificamos as ações de
educação financeira em parceria com escolas públicas
e privadas, e ampliamos o Programa Crescer para
todas as cidades em que temos agência. O resultado
tem sido espetacular, trazendo o associado cada vez
mais perto da Cooperativa, estimulando a participação
e a colaboração para com as nossas atividades.
Ampliamos também os serviços tecnológicos, reflexo
do trabalho de diversificar os canais de acessos aos
nossos produtos e serviços, principalmente por meio
do aplicativo Sicredi e whatsapp corporativo.
Com atitudes simples mas de grande relevância,
continuamos firmes e fortes em nosso propósito
de construir uma sociedade mais próspera.
Vamos juntos!
João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração
Sicredi Evolução
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sicredi.com.br/evolucao
@sicredievolucao

A Sicredi Evolução consciente das questões ambientais e sociais, utiliza papéis com a certificação
FSC (Forest Stewardship Council) para impressão deste material. A Certificação FSC garante que
uma matéria-prima florestal provenha de um manejo considerado social, ambiental e
economicamente adequado e outras fontes controladas.

PRODUTOS E SERVIÇOS

Cooperativa passa a oferecer
novas oportunidades em crédito
A Sicredi Evolução
está com novas
oportunidades em linhas
de crédito para
pessoas físicas
e jurídicas.

Diante de um novo
cenário da economia com forte
retração ao crédito, a Cooperativa passa a oferecer alternativas que possam melhor
viabilizar a vida financeira dos
associados, facilitando,
principalmente, o acesso a
recursos e valores por parte dos
micro e pequenos empresários
para o desenvolvimento dos

seus negócios. São várias as
modalidades, sem burocracia,
com taxas justas, prazos
alongados para o pagamento e
facilidade para a aquisição.
Confira abaixo a descrição dos
produtos e consulte informações detalhadas em qualquer
uma das agências da
C o o p e r a t i va o u p e l o s i t e
sicredi.com.br.

Saque-aniversário FGTS
O saque-aniversário é um benefício criado pelo Governo Federal que permite a retirada de
parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês de aniversário do trabalhador. Para ter
acesso ao crédito é preciso ter uma conta vinculada ao FGTS, seguindo alguns passos simples
como aderir ao saque-aniversário e autorizar o Sicredi como instituição financeira, tudo dentro
do aplicativo FGTS em um processo que leva poucos minutos, sem nenhum tipo de burocracia.

Microcrédito PNMPO
Empréstimos para quem possui um pequeno negócio ou trabalha por conta própria com o
objetivo de gerar trabalho, renda e consumo. É um crédito rápido, com prazo de até 36 meses
para pagar e com isenção do IOF. Ideal para pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de
atividades produtivas urbanas e rurais, apresentadas de forma individual. Visa melhoria do
fluxo de caixa, compra de itens necessários para o funcionamento da atividade econômica,
pequenas reformas, ampliações e muito mais.

BNDES Pequenas Empresas
Financiamento para implantação de projetos com o objetivo de gerar novos empregos e
contribuir com a produtividade dos negócios. Destinado a micro e pequenas empresas e
empresários individuais, bem como médias empresas com faturamento até R$ 90 milhões
(quando a empresa integrar um grupo econômico, a classificação do porte deverá considerar o
faturamento consolidado do grupo).

Cartão BNDES
Com o cartão BNDES, pequenas e médias empresas podem investir no
desenvolvimento e modernização do negócio. É possível financiar
máquinas, equipamentos, insumos e uma série de produtos oferecidos
pelos fornecedores cadastrados no Portal do Cartão BNDES. Para adquirir,
acesse www.sicredi.com.br/site/cartoes/cartao-bndes-sicredi.
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PROGRAMA CRESCER

Formação para o crescimento e
desenvolvimento da Cooperativa
Um dos maiores
concorrentes do
cooperativismo é o
desconhecimento. É com o
propósito de formar os
associados e propagar a
cultura da cooperação que
a Sicredi Evolução
investe na educação
cooperativista.
A Sicredi Evolução
realizou no mês de março uma
série de encontros do Programa
Crescer abrangendo todas as
agências da Cooperativa.
Foram cinco dias de
encontros com a participação de
32 multiplicadores e a presença
de mais de 120 associados na
primeira rodada de capacitação.
Os encontros seguirão com
novos momentos de
aprendizagem ao longo do ano
de 2022.
Para João Bezerra Júnior,
presidente do Conselho de
A d m i n i s t r a ç ã o d a S i c re d i
Evolução, "o Programa Crescer é
uma importante ferramenta
para a formação dos
associados, apresentando os
diferenciais e os princípios do
cooperativismo. É o momento
também de contar a nossa
história, demonstrar as nossas
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Agência Epitácio

ações sociais, elencar as nossas
conquistas e números de
sucesso."
De maneira geral, o
programa Crescer é o principal
programa de educação
cooperativista do Sicredi e visa
difundir a cultura do cooperativismo entre os associados,
colaboradores e lideranças. As
ações abordam conteúdos
sobre a história do cooperativismo, seus valores e
diferenciais, oportunizando
debate franco e a interação
entre os participantes. A
metodologia é participativa e
busca engajar os associados
para a melhoria dos serviços
oferecidos.
"Entendemos que é
através da educação que
podemos preparar a nossa
Cooperativa para o futuro,
atuando para a perenidade dos
negócios e para sustenta-

bilidade do nosso modelo. O
Programa Crescer colabora
nesse aspecto sendo uma das
nossas frentes de valorização
dos colaboradores e associados", complementa João
Bezerra Júnior.
Para participar, basta o
associado demonstrar o
interesse diretamente em uma
das agências da Cooperativa e
aguardar as novas turmas que
estão previstas para o final do
mês de maio.

Agência Campina Grande

Agência Catolé

Agência Guarabira

Agência Hospital Unimed

Agência Altiplano

Agência Intermares

Agência Mamanguape

Agência Monteiro

Agência Patos

Agência Praia

Agência Prata

Agência Santa Rita

Agência Sapé

Agência Sede

Agência Solânea

Agência Sul

Agência TCE

Agência UFPB
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COLABORAÇÃO

Cooperativa cria espaço para
coworking nas agências
sionais que procuram um lugar
democrático em que possam
desenvolver seus projetos sem
o distanciamento do trabalho
isolado em casa.
Pensando nisso é que a
Sicredi Evolução criou estruturas direcionadas para que os
associados tenham a oportunidade de realizar encontros
de negócios com salas
individualizadas, acesso à
internet e coffee shop.
As instalações já estão
disponíveis em quatro agências:
Sede e Praia, em João Pessoa;
Agência Campina Grande e
Agência Patos.

Já pensou em utilizar um
espaço gratuito para
encontros e reuniões?
Pois é, a Sicredi Evolução
dispõe de um local
exclusivo para que os
associados possam
trabalhar de maneira
colaborativa.
Os espaços e ambientes
de coworking propiciam um
novo modelo de trabalho e perfil
profissional, cada vez mais
engajado e compartilhado. A
ideia nasceu nos grandes
centros para reunir profis-

Agência Sede

Agência Praia

"Nós sabemos que com
a evolução dos serviços
financeiros a nossa Cooperativa
pode oferecer novos e melhores
benefícios, muito mais do que
produtos. Assim, criamos o
nosso coworking para aproximar ainda mais o associado da
Cooperativa, sendo esse um
importante diferencial", explica
Paulo Valério Nóbrega, diretor
executivo.
O espaço é gratuito e
pode ser agendado diretamente
nas agências ou via Central de
Relacionamento no telefone
(83) 2107-3620. Funciona de
segunda à sexta, das 9h às 17h.

Agência Campina Grande

Agência Patos

FOLHA DE PAGAMENTOS

Premiação Seguro
Ter um seguro de vida é muito
importante nos dias atuais. Além
da tranquilidade, melhor ainda é
poder participar do sorteio de
prêmios, a exemplo das nossas
associadas contempladas com
valores especiais.

il

R$ 112 m
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R$ 10 mil

Automatize o pagamento
de funcionários
A Sicredi Evolução dispõe de um importante serviço
que traz praticidade para a gestão das empresas.
Com o serviço de Folha de Pagamento, o salário é
creditado diretamente na conta corrente dos
funcionários (pode ser poupança ou conta salário, a
escolha é do colaborador). Assim, sua empresa
economiza tempo e gastos com emissão da folha,
além de propiciar mais comodidade com os
diferenciais do cooperativismo de crédito. É ideal para
empresas associadas ao Sicredi que buscam mais
comodidade e segurança ao centralizar o processo de
pagamento aos funcionários, com redução de custos
e riscos para a empresa, principalmente eliminando o
manuseio e transporte de valores. Para mais
informações, consulte a equipe de atendimento da
sua agência Sicredi Evolução.

TECNOLOGIA

Uso do celular facilita o
acesso a produtos e serviços
A evolução tecnológica é
uma realidade na Sicredi
Evolução. Os novos recursos
facilitam - e muito - a vida dos
associados, seja no uso de
produtos, seja na comunicação
com a nossa equipe de
atendimento.
Diariamente, a
Cooperativa atende em média
50 associados via plataforma
whatsapp. Para se ter uma ideia,
durante o mês de março, foram
mais de mil atendimentos.
É importante ressaltar
que o serviço conta com total

segurança, zelo nas informações e controle por meio de um
canal oficial da Cooperativa:
número (51) 3358-4770.
As mensagens chegam à
Central de Relacionamento da
Sicredi Evolução e são
respondidas pelos gerentes
específicos da conta do próprio
associado que inicia a conversa
pelo telefone. Muitos dos
atendimentos também são
resolvidos de forma automática
pelo Theo, assistente virtual,
com ganho de tempo e agilidade
nas soluções oferecidas.

Pagamentos via whatsapp
Já está em vigor modalidade de
pagamentos via whatsapp. Para começar a
utilizar o serviço, é necessário estar com a
versão atualizada do aplicativo no celular,
possuir um cartão com a funcionalidade de
débito do Sicredi ou da conta digital Woop
Sicredi e realizar o cadastro do cartão no
WhatsApp usando o Facebook Pay.

Depósito de cheques
Outro importante recurso que auxilia no dia
a dia de movimentação ﬁnanceira na
Cooperativa é depósito de cheques via
whatsapp. O serviço é gratuito e facilita ao
associado o depósito de forma segura,
prática e sem sair de casa através do
telefone. Essa funcionalidade está sendo
usada de maneira ampla e vem agradando
bastante, podendo também ser utilizada via
Internet Banking ou direto no aplicativo
Sicredi.
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Seus produtos e serviços
valem brindes especiais

Programa de Fidelidade

Baixe agora o aplicativo Juntos

Baixar na

Disponível no

App Store

Google Play

