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Atuamos há mais de 115 anos promovendo a 

transformação na vida dos nossos associados e da 

comunidade local.

Atualmente, somos mais de 5,5 milhões de associados 

e estamos presentes em todas as regiões do Brasil 

com mais de 2,1 mil agências, distribuídas em mais de 

100 cooperativas

Contamos com mais de 30 mil colaboradores e  

pela nona vez consecutiva entre as Melhores 

Empresas para Você Trabalhar. Esses dados são da 

revista Você S/A.

A gente entende que as melhores escolhas são 

aquelas que trazem resultados para todos. 

Oferecemos mais de 300 produtos e serviços 

os 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 

decições do negócio e participando dos resultados. É 

por isso que o Sicredi é seu, meu e nosso.

Em 2020 nós guramos no ranking Melhores & 

Maiores da Revista Exame como a segunda instituição 

com maior liberação de crédito rural.

Neste relatório você terá informações de como 

geramos todos os resultados mantendo os nossos 

valores e propósito. Aqui também você encontrará as 

principais conquistas da nossa Cooperativa, nossos 

resultados os e sociais obtidos no ano de 

2021 e os nossos produtos e serviços que estão e 

estarão à sua disposição.



Atuamos há mais de 115 anos promovendo a 

transformação na vida dos nossos associados e da 

comunidade local.

Atualmente, somos mais de 5,5 milhões de associados 

e estamos presentes em todas as regiões do Brasil 

com mais de 2,1 mil agências, distribuídas em mais de 

100 cooperativas

Contamos com mais de 30 mil colaboradores e  

pela nona vez consecutiva entre as Melhores 

Empresas para Você Trabalhar. Esses dados são da 

revista Você S/A.

A gente entende que as melhores escolhas são 

aquelas que trazem resultados para todos. 

Oferecemos mais de 300 produtos e serviços 

os 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 

decições do negócio e participando dos resultados. É 

por isso que o Sicredi é seu, meu e nosso.

Em 2020 nós guramos no ranking Melhores & 

Maiores da Revista Exame como a segunda instituição 

com maior liberação de crédito rural.

Neste relatório você terá informações de como 

geramos todos os resultados mantendo os nossos 

valores e propósito. Aqui também você encontrará as 

principais conquistas da nossa Cooperativa, nossos 

resultados os e sociais obtidos no ano de 

2021 e os nossos produtos e serviços que estão e 

estarão à sua disposição.

Chegar em 2022 com tantas conquistas 
alcançadas, apesar de todas as di culdades 
enfrentadas, é motivo de muita satisfação 
para todos nós. Mas, podemos a rmar que 
a nossa maior conquista é ver a satisfação 
e a valorização dos nossos associados.
 
Nós atuamos há 33 anos nas comunidades 
levando produtos e serviços que atendem 
as necessidades da realidade local de uma 
forma sustentável e promovendo o 
desenvolvimento social. Esse é o nosso 
propósito. 

Para nós, estar cada vez mais perto 
do nosso associado é de extrema 
importância, por isso adotamos e 
mantivemos no decorrer de 2021 projetos 
que aproximam a Cooperativa da 
comunidade, como a Mesa do Presidente,

momento dos coordenadores de núcleos

nas reuniões do Conselho de Administração,

o Bate-papo Cooperativo e a Assembleia, 
que demonstram que o nosso desejo é 
ouvir e acolher as necessidades dos nossos 
associados, para que juntos possamos 
alcançar resultados ainda mais impactantes.

Esperamos que em 2022 mais pessoas 
tenham a oportunidade de conhecer a 
Sicredi Biomas e fazer parte desse modelo 
de negócio que valoriza o associado e as 
comunidades. Você é muito importante 
para o futuro da Sicredi Biomas. 

Contamos com você!
 

Forte abraço! 

Eduardo Ferreira
Pres. da Sicredi Biomas
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33 anos desenvolvendo as comunidades locais:

Em 29 de janeiro de 1989 a Sicredi Biomas 
iniciou as suas atividades na cidade de 
Araputanga-MT, com 23 sócios-fundadores 
e, no começo, levava o nome de Cooperativa 
de Crédito Rural do Noroeste de Mato Grosso – 
Credinoroeste. No início de tudo, a ideia da 
cooperativa era incentivar e apoiar os pequenos 
produtores rurais da região. Em 1997 a 
Cooperativa s liou ao Sistema de Crédito 
Sicredi e passou a se chamar Sicredi 
Noroeste MT. 

Alguns anos depois, já em 2009, houve 
a aprovação da mudança de nome da 
Cooperativa para “Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Associados 
do Noroeste de MT”.

 
Durante uma assembleia realizada no 
ano de 2015 os associados aprovaram 
o início da expansão das atividades para 
o estado do Acre. Cinco anos mais tarde, 
houve também a aprovação para levar os 
produtos e serviços da Cooperativa para 
o estado do Amazonas, ocasionando mais 
uma vez a alteração do nome, que agora, 
passa a se chamar Sicredi Biomas MT AC AM. 

Em 2021 nós superamos a 
marca de 50 mil associados e 
inauguramos a nossa primeira 
agência no estado do 
Amazonas, localizada 
em Guajará.

Hoje, com 33 anos de atuação, 
administramos em 2021 mais 
de 2 bilhões de reais e contamos 
com mais de 52 mil de 
associados. Estamos presentes 
em três estados brasileiros.

Estamos presentes em três estados brasileiros, 
Acre, Amazonas e Mato Grosso, com agências 
em 25 municípios.

Até o ano de 2025, nós almejamos alcançar a meta 

de mais de 100 mil associados e inaugurar mais 25 

agências da Sicredi Biomas nos estados em que 

atuamos. E isso só será possível com a participação 

ativa de todos os nossos associados.
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A Maratona Futuro 2021 foi um evento inspirado 
nas metodologias do tipo Ideathon e Hackathon, 
que reuniu pessoas interessadas nos temas 
propostos, com o objetivo de solucionar problemas 
em comum. Foram trabalhados dois eixos: 

A expansão do Cooperativismo no Estado do Acre

e a coleta seletiva e tratamento de resíduos na cidade

de Rio Branco – AC.    

Os participantes se organizaram em equipes 
buscando a melhor solução para estas duas 
temáticas. As duas equipes mais bem avaliadas, 
de acordo com os critérios de seleção foram 
premiadas com o valor de R$ 50.000,00 cada 
para a execução dos projetos durante de 2022  
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O projeto Raízes tem po nalidade a 
execução de um programa de assistência 

técnica e extensão rural a empreendimentos 

rurais e/ou agroindustriais e elaboração de 
projetos e propostas de obtenção de apoio 

nanceiro através d nanciamento a ser 
realizado pela Sicredi Biomas, em todas as 
agências de sua área de atuação.

O objetivo de apoiar ações coletivas 
ou individuais de agregação de valor, 
otimização do trabalho familiar, emprego 
de tecnologias e acesso a mercados de 
produtos da agricultura familiar. 

O projeto atendeu em 2021 13 famílias 
e terá duração de 4 anos, com previsão 

de ampliação.

O projeto surgiu da necessidade de capacitar 
e ampliar as competências dos colaboradores 
da área de negócios (Gerentes de Negócios) 
sobre uma melhor abordagem comercial e técnicas 
de vendas. A formação foi realizada entre os 
meses de julho e dezembro de 2021 e reuniu 
cerca de 40 colaboradores.

É um projeto focado em dar mais clareza sobre 
as oportunidades de crescimento interno na 
Biomas, oportunizando que todos os 
colaboradores, que atendam aos requisitos
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Em 2021 demos início ao processo de 
centralização dos atendimentos do WhatsApp 
Enterprise, via agência virtual. Antes disso, os 
atendimentos pelo aplicativo eram realizados 
pelos gerentes de negócios das agências 
físicas. 

Com isso, além de facilita uxo de 
atendimentos presenciais, essa transformação 
trouxe redução de espera do associado através 
do atendimento móvel.  Em média, a agência 
virtual consegue atender com agilidade cerca 
de 2000 associados por mês. 

O cooperando na calçada nasceu da necessidade 
de aproximar os associados das nossas agências. 
Os nossos colaboradore caram em pontos 
estratégicos da cidade apresentando a Sicredi 
Biomas e oferecendo os nossos produtos e 
serviços de um jeito mais leve e descontraído. 

O projeto foi implementado pela agência 
Buriti de Pontes e Lacerda-MT entre os meses 
de maio e setembro e proporcionou um aumento 
aproximado de 45% de novos associados. 

previamente de nidos, possam concorrer 
à essas vagas. O projeto contempla 
também feedback aos participantes 
do processo de avaliação, o qual ocorre 
através de uma banca formada pelos 
líderes da Biomas. 

O projeto trouxe consigo um maior 
número de oportunidades internas, 
maior clareza sobre o que é necessário 
para assumir os cargos de GA Gerente

de Agência, GN Gerente de Negócios,

GAF Gerente Administrativo Financeiro

entre outros. 
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Como de costume, no primeiro semestre de 
cada ano é realizado o processo de prestação 
de contas da Sicredi Biomas aos seus associa-
dos e decididos os rumos da Cooperativa.

Em 2021, em decorrência da pandemia da 
Covid-19, a Assembleia foi realizada de forma 
híbrida, onde os associados puderam votar nas

agências e através do site. E, desta forma,tivemos
 um excelente resultado em participações nesta

edição. O número de associados  que votaram

nas propostas, 7.634, foi 73,2% maior se comparado

ao período assem blear de 2020. Em relação a base de

associa blear de 2020. Em relação a base de associa

ano anterior, chegando a 19% de participação. 
Em 2020, 4.406 associados votaram, o que 
representou 13% da base de associados.

As pautas apresentadas e colocadas em vota-
ção foram: prestação de contas do ano de 
2020, prorrogação do mandato de Coordena–
dores de núcleo, tempo de mandato de presi-
dente, destinação, distribuição de resultados, 
cédula de presença para os conselheiros, 
normas de auditoria, política de conformidade 
e planejamento estratégico da Cooperativa. 
Dentro das pautas haviam sugestões dadas 
pelos associados durante o Bate-papo Coope-
rativo que foi realizado no mês anterior.

Sobre a prorrogação de mandato de Coordena -
dores de Núcleo, o Conselho de Administração 
(CONSAD) propôs que fosse o mandato se 
estendesse até 2022. Em relação a destinação 
dos resultados obtidos em 2020, os associa-
dos decidiram que 100% do valor disponível – 
mais de 14 milhões de reais – fossem destina -
dos à Conta Corrente.  Sobre a distribuição de 
resultados, cou decidido que seria destinado 
20% para depósito à vista, 10% para depósito 
à prazo (Sicredi Invest), 20% Poupança Sicredi, 
5% para cesta de relacionamento, 10% para 
boleto de cobrança, 15% em crédito comercial 
(consignado, nanciamento, crédito pessoal, 
etc), 10% para consórcio, 10% para cartão de 
crédito e Maquininha Sicredi. 

Neste ano houve a eleição de Coordenadores 
de Núcleo da cidade de Cruzeiro do Sul-AC, 
onde para o Núcleo 1 foram eleitos: Donário 
Lima Cordeiro como coordenador efetivo e 
Ariane Hinca C. Perim e Janaína V. G. Terças 
como suplentes. No Núcleo 2 foram eleitos: 
Núcia Sales de Melo como coordenadora efeti -
va e José Luiz G. da Costa e Marcelli M. de 
Oliveira como suplentes.
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“Por aqui também desenvolvemos um progra-
ma Crescer que tem como principal objetivo 
disseminar o conhecimento sobre o cooperati-
vismo e do Sicredi, criando comprometimento e 
formando uma base de sustentação para a 
continuidade dos negócios.”

Por meio do programa Crescer oferecemos 
uma formação que amplia a compreensão 
sobre o funcionamento de uma sociedade 
cooperativa e o papel do associado na gover-
nança de uma cooperativa, ajudando a formar 
novas lideranças. 

Em 2021, mesmo diante dos desa os impos -
tos pela pandemia da Covid-19, a Sicredi 
Biomas formou mais de 6 mil pessoas com o 
Programa. Oportunidades foram geradas 
através das formações híbridas: online e 
presenciais. 

O programa acompanha diretamente a vida 
dos associados após as formações e leva 
informações que mostram a transparência do 
modelo de negócios, o que comprova ainda 
mais a credibilidade e a transparência da 
Sicredi Biomas. 
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dos associados após as formações e leva 
informações que mostram a transparência do 
modelo de negócios, o que comprova ainda 
mais a credibilidade e a transparência da 
Sicredi Biomas. 

Por sermos uma instituição nanceira coope-
rativa, na qual o associado é quem decide os 
rumos do negócio, nosso objetivo principal é 
atender às suas necessidades nanceiras. 
Quando ele prospera, prosperamos todos 
juntos. Por isso, buscamos desenvolver solu-
ções adequadas ao seu momento de vida, que 
impactem positivamente sua saúde nanceira 
e sejam capazes de agregar renda para seus 
projetos pessoais, empresa ou seu agronegó -
cio. Conheça alguns dos produtos e serviços 
que oferecemos: 

Câmbio
Cartão de crédito e débito
Certi cação digital
Débito automático
Débito direto autorizado
Conta corrente crédito (pessoal veículo imobiliário)
Consórcios
Investimentos
Previdência
Pagamentos e recebimentos
Poupanças, seguros. 

Conta corrente
Cartões empresariais
Soluções de pagamentos e recebimentos
Folha de pagamento
Cobrança
Custódia de cheques
Máquinas de cartões
Domicílio bancário
Financiamentos
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Banking Whats App
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Eleitos pelos sócios da Cooperativa durante o 
período Assemblear de 2018, para a gestão 
2018-2022, 12 associados formam o Conselho
de Administração da Sicredi Biomas. 

A m de conhecer as necessidades e os obje -
tivos pessoais, pro ssionais e empresariais 
dos nossos associados, os nossos colabora-
dores buscaram durante o ano de 2021 culti-
var e manter um relacionamento próximo, 
mesmo com as di culdades trazidas pelo 
distanciamento social ocasionado pela pande-
mia da Covid-19. 

Atentos às necessidades das comunidades 
onde atuamos, a Sicredi Biomas continuou 
contribuindo e promovendo a prevenção ao 
coronavírus de diversas formas, desde o 
cuidado com seus colaboradores e associados 
nas agências até a destinação de recursos 

nanceiros para instituições hospitalares e 
ONGs. 

Como forma de cuidado com o associado e 
seus colaboradores, todos os eventos e 
formações da Sicredi Biomas durante o ano 
de 2021 foram promovidas de forma híbrida, 
onde o associado pode participar de cada 
decisão e momento importante da Cooperati-
va do conforto de sua casa ou indo até a agên-
cia mais próxima. 
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Cumprindo a missão do Sicredi e seguindo os 
princípios do cooperativismo, a Sicredi 
Biomas desenvolve o Programa Cooperação 
na Ponta do Lápis, voltado para a Educação 
Financeira. O programa ensina associados, e 
não associados, a manterem uma vida nan-
ceira saudável.

Dessa forma, a Cooperativa contribui para a 
construção de uma comunidade cada vez mais 
sustentável nanceiramente. Mais de 12 mil 
pessoas foram formadas pelo programa em 
2021.
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O Sicredi escolheu, desde sua fundação em 
1902, a trilhar um caminho coletivo para 
oferecer produtos e serviços nanceiros inte-
ligentes que contribuam com o desenvolvi-
mento nanceiro de todos, pois as melhores 
escolhas são aquelas que trazem resultados 
para todos.

Além das mais de 300 soluções nanceiras, 
nós também desenvolvemos diversos progra -
mas que contribuem para o crescimento de 
todos e das comunidades.
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Para o Sicredi, o objetivo do programa é desen-
volver cidadãos cooperativos, valorizando os 
saberes, as atividades coletivas e o exercício da 
cidadania. Desta forma, em 2021, o Programa 
desenvolveu mais de 200 projetos.

Crianças e adolescentes par ticipantes

Educadores participantes Municípios impactados

Escolas participantes

O Programa A União Faz a Vida é o principal 
programa de educação do Sicredi e objetiva 
construir e vivenciar atitudes e valores de 
coope ração e cidadania. Atualmente a Sicredi 
Biomas executa o programa em cinco cidades: 
Araputanga, Comodoro, Pontes e Lacerda e 
São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso 
e Cruzeiro do Sul, no Acre.    

O investimento principal do programa é a forma 
ção continuada de educadores com o foco no 
desenvolvimento de uma metodologia própria de 
projetos. Outros investimentos também são 
realizados em comunicação, ações de reconheci 
mento dos educadores, datas comemorativas da 
educação e na formação da equipe de Assessoria 
Pedagógica que acompanha o Programa na 
região.  
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(É de coração, é cooperação) 

Além de desenvolver ações de responsabilidade 
social, a campanha objetiva colocar em prática os 
valores e princípios  do cooperativismo auxilian do 
a sociedade e minimizando os impactos da 
desigualdade econômico-social. As ações de 
arrecadação foram simultâneas em todas as 
agências da Cooperativa e a comunidade foi 
convidada a realizar a sua doação de alimentos 
não perecíveis, sendo que a Sicredi Biomas 
realizaria a doação do mesmo quantitativo, 
gerando mais força para a ação, de modo a 
atender mais pessoas, uma ação mútua de 
solidariedade entre a cooperativa e a comunidade.  

Para o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo 
Ferreira, a campanha foi um sucesso pela  
participação da população que é fundamental  
neste ato de solidariedade. “Essa Campanha 
mostra a força do cooperativismo. O Sicredi é feito 
de pessoas para pessoas e tem o objetivo de 
construir uma sociedade cada vez mais próspera, 
justa e participativa

Além disso, continuamos a operar os movimentos 
“Gente que Coopera Cuida” e “Eu Coopero com a 
Economia Local”, os quais nos ajudaram a cuidar 
das pessoas e das comunidades, r a 
força do cooperativismo como motor capaz de 
contribuir com a continuidade da atividade 
econômica no país.

Tradicionalmente, o Sicredi arrecada alimentos que 
são doados a famílias que necessitam. Em2021, a 
Sicredi Biomas realizou a campanha É de coração, 
é cooperação e arrecadou cerca de 50 toneladas 
de alimentos que foram distribuídos em todos 
municípios da nossa atuação. A ação também 
contou com a arrecadação de brinque dos e livros 

Com objetivo de atender entidades privadas sem 
lucrativos, desde 2020 a Sicredi Biomas 

disponibiliza parte do resultado o. Em 2021 
a Sicredi Biomas atendeu mais de 70 entidades na 
nossa área de atuação em MT, AC e dades na nossa 
área de atuação em MT, AC e reais para aquisição de 
diversos itens como  cadeiras de rodas, materiais de 
biossegurança, cestas básicas e de higiene pessoal, 
além de outros itens. Várias entidades como APAEs, 
Rotarys, Lions, Lar de criança e de idosos foram 
atendidos com o Fundo Social. 

Tudo o que vem do Sicredi começa de um ponto de 
partida comum: fazer juntos. Nós acreditamos que a 
força do coletivo faz o mundo bem melhor. Por isso, 
a cooperação é algo fundamental na hora de apoiar 
causas. Se a causa nasceu do mesmo jeito que a 
gente, a partir das pessoas que se juntaram para 
fazer a diferença, que ela tem a ver conosco.

No início de 2021 o estado Acre sofreu com as 
enchentes que alagaram e destruíram várias 
cidades, deixando milhares de pessoas 
desabrigadas. A Sicredi Biomas, com o apoio da 
comunidade local também pode ajudar as famílias 
mais afetadas pela tragédia. Sena Madureira Paulo 
Ricardo, que foi uma das cidades mais impactadas 
com as enchentes, recebeu recursos do Fundo 
Social para que as famílias fossem ajudadas durante 
este período.
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Atuamos há mais de 115 anos promovendo a 

transformação na vida dos nossos associados e da 

comunidade local.

Atualmente, somos mais de 5,5 milhões de associados 

e estamos presentes em todas as regiões do Brasil 

com mais de 2,1 mil agências, distribuídas em mais de 

100 cooperativas

Contamos com mais de 30 mil colaboradores e  

pela nona vez consecutiva entre as Melhores 

Empresas para Você Trabalhar. Esses dados são da 

revista Você S/A.

A gente entende que as melhores escolhas são 

aquelas que trazem resultados para todos. 

Oferecemos mais de 300 produtos e serviços 

os 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 

decições do negócio e participando dos resultados. É 

por isso que o Sicredi é seu, meu e nosso.

Em 2020 nós guramos no ranking Melhores & 

Maiores da Revista Exame como a segunda instituição 

com maior liberação de crédito rural.

Neste relatório você terá informações de como 

geramos todos os resultados mantendo os nossos 

valores e propósito. Aqui também você encontrará as 

principais conquistas da nossa Cooperativa, nossos 

resultados os e sociais obtidos no ano de 

2021 e os nossos produtos e serviços que estão e 

estarão à sua disposição.
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Chegar em 2022 com tantas conquistas 
alcançadas, apesar de todas as di culdades 
enfrentadas, é motivo de muita satisfação 
para todos nós. Mas, podemos a rmar que 
a nossa maior conquista é ver a satisfação 
e a valorização dos nossos associados.
 
Nós atuamos há 33 anos nas comunidades 
levando produtos e serviços que atendem 
as necessidades da realidade local de uma 
forma sustentável e promovendo o 
desenvolvimento social. Esse é o nosso 
propósito. 

Para nós, estar cada vez mais perto 
do nosso associado é de extrema 
importância, por isso adotamos e 
mantivemos no decorrer de 2021 projetos 
que aproximam a Cooperativa da 
comunidade, como a Mesa do Presidente,

momento dos coordenadores de núcleos

nas reuniões do Conselho de Administração,

o Bate-papo Cooperativo e a Assembleia, 
que demonstram que o nosso desejo é 
ouvir e acolher as necessidades dos nossos 
associados, para que juntos possamos 
alcançar resultados ainda mais impactantes.

Esperamos que em 2022 mais pessoas 
tenham a oportunidade de conhecer a 
Sicredi Biomas e fazer parte desse modelo 
de negócio que valoriza o associado e as 
comunidades. Você é muito importante 
para o futuro da Sicredi Biomas. 

Contamos com você!
 

Forte abraço! 

Eduardo Ferreira
Pres. da Sicredi Biomas
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levando produtos e serviços que atendem 
as necessidades da realidade local de uma 
forma sustentável e promovendo o 
desenvolvimento social. Esse é o nosso 
propósito. 

Para nós, estar cada vez mais perto 
do nosso associado é de extrema 
importância, por isso adotamos e 
mantivemos no decorrer de 2021 projetos 
que aproximam a Cooperativa da 
comunidade, como a Mesa do Presidente,

momento dos coordenadores de núcleos

nas reuniões do Conselho de Administração,

o Bate-papo Cooperativo e a Assembleia, 
que demonstram que o nosso desejo é 
ouvir e acolher as necessidades dos nossos 
associados, para que juntos possamos 
alcançar resultados ainda mais impactantes.

Esperamos que em 2022 mais pessoas 
tenham a oportunidade de conhecer a 
Sicredi Biomas e fazer parte desse modelo 
de negócio que valoriza o associado e as 
comunidades. Você é muito importante 
para o futuro da Sicredi Biomas. 
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33 anos desenvolvendo as comunidades locais:

Em 29 de janeiro de 1989 a Sicredi Biomas 
iniciou as suas atividades na cidade de 
Araputanga-MT, com 23 sócios-fundadores 
e, no começo, levava o nome de Cooperativa 
de Crédito Rural do Noroeste de Mato Grosso – 
Credinoroeste. No início de tudo, a ideia da 
cooperativa era incentivar e apoiar os pequenos 
produtores rurais da região. Em 1997 a 
Cooperativa s liou ao Sistema de Crédito 
Sicredi e passou a se chamar Sicredi 
Noroeste MT. 

Alguns anos depois, já em 2009, houve 
a aprovação da mudança de nome da 
Cooperativa para “Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Associados 
do Noroeste de MT”.

 
Durante uma assembleia realizada no 
ano de 2015 os associados aprovaram 
o início da expansão das atividades para 
o estado do Acre. Cinco anos mais tarde, 
houve também a aprovação para levar os 
produtos e serviços da Cooperativa para 
o estado do Amazonas, ocasionando mais 
uma vez a alteração do nome, que agora, 
passa a se chamar Sicredi Biomas MT AC AM. 

Em 2021 nós superamos a 
marca de 50 mil associados e 
inauguramos a nossa primeira 
agência no estado do 
Amazonas, localizada 
em Guajará.

Hoje, com 33 anos de atuação, 
administramos em 2021 mais 
de 2 bilhões de reais e contamos 
com mais de 52 mil de 
associados. Estamos presentes 
em três estados brasileiros.

Estamos presentes em três estados brasileiros, 
Acre, Amazonas e Mato Grosso, com agências 
em 25 municípios.

Até o ano de 2025, nós almejamos alcançar a meta 

de mais de 100 mil associados e inaugurar mais 25 

agências da Sicredi Biomas nos estados em que 

atuamos. E isso só será possível com a participação 

ativa de todos os nossos associados.
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A Maratona Futuro 2021 foi um evento inspirado 
nas metodologias do tipo Ideathon e Hackathon, 
que reuniu pessoas interessadas nos temas 
propostos, com o objetivo de solucionar problemas 
em comum. Foram trabalhados dois eixos: 

A expansão do Cooperativismo no Estado do Acre

e a coleta seletiva e tratamento de resíduos na cidade

de Rio Branco – AC.    

Os participantes se organizaram em equipes 
buscando a melhor solução para estas duas 
temáticas. As duas equipes mais bem avaliadas, 
de acordo com os critérios de seleção foram 
premiadas com o valor de R$ 50.000,00 cada 
para a execução dos projetos durante de 2022  
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O projeto Raízes tem po nalidade a 
execução de um programa de assistência 

técnica e extensão rural a empreendimentos 

rurais e/ou agroindustriais e elaboração de 
projetos e propostas de obtenção de apoio 

nanceiro através d nanciamento a ser 
realizado pela Sicredi Biomas, em todas as 
agências de sua área de atuação.

O objetivo de apoiar ações coletivas 
ou individuais de agregação de valor, 
otimização do trabalho familiar, emprego 
de tecnologias e acesso a mercados de 
produtos da agricultura familiar. 

O projeto atendeu em 2021 13 famílias 
e terá duração de 4 anos, com previsão 

de ampliação.

O projeto surgiu da necessidade de capacitar 
e ampliar as competências dos colaboradores 
da área de negócios (Gerentes de Negócios) 
sobre uma melhor abordagem comercial e técnicas 
de vendas. A formação foi realizada entre os 
meses de julho e dezembro de 2021 e reuniu 
cerca de 40 colaboradores.

É um projeto focado em dar mais clareza sobre 
as oportunidades de crescimento interno na 
Biomas, oportunizando que todos os 
colaboradores, que atendam aos requisitos
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Em 2021 demos início ao processo de 
centralização dos atendimentos do WhatsApp 
Enterprise, via agência virtual. Antes disso, os 
atendimentos pelo aplicativo eram realizados 
pelos gerentes de negócios das agências 
físicas. 

Com isso, além de facilita uxo de 
atendimentos presenciais, essa transformação 
trouxe redução de espera do associado através 
do atendimento móvel.  Em média, a agência 
virtual consegue atender com agilidade cerca 
de 2000 associados por mês. 

O cooperando na calçada nasceu da necessidade 
de aproximar os associados das nossas agências. 
Os nossos colaboradore caram em pontos 
estratégicos da cidade apresentando a Sicredi 
Biomas e oferecendo os nossos produtos e 
serviços de um jeito mais leve e descontraído. 

O projeto foi implementado pela agência 
Buriti de Pontes e Lacerda-MT entre os meses 
de maio e setembro e proporcionou um aumento 
aproximado de 45% de novos associados. 

previamente de nidos, possam concorrer 
à essas vagas. O projeto contempla 
também feedback aos participantes 
do processo de avaliação, o qual ocorre 
através de uma banca formada pelos 
líderes da Biomas. 

O projeto trouxe consigo um maior 
número de oportunidades internas, 
maior clareza sobre o que é necessário 
para assumir os cargos de GA Gerente

de Agência, GN Gerente de Negócios,

GAF Gerente Administrativo Financeiro

entre outros. 
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Como de costume, no primeiro semestre de 
cada ano é realizado o processo de prestação 
de contas da Sicredi Biomas aos seus associa-
dos e decididos os rumos da Cooperativa.

Em 2021, em decorrência da pandemia da 
Covid-19, a Assembleia foi realizada de forma 
híbrida, onde os associados puderam votar nas

agências e através do site. E, desta forma,tivemos
 um excelente resultado em participações nesta

edição. O número de associados  que votaram

nas propostas, 7.634, foi 73,2% maior se comparado

ao período assem blear de 2020. Em relação a base de

associa blear de 2020. Em relação a base de associa

ano anterior, chegando a 19% de participação. 
Em 2020, 4.406 associados votaram, o que 
representou 13% da base de associados.

As pautas apresentadas e colocadas em vota-
ção foram: prestação de contas do ano de 
2020, prorrogação do mandato de Coordena–
dores de núcleo, tempo de mandato de presi-
dente, destinação, distribuição de resultados, 
cédula de presença para os conselheiros, 
normas de auditoria, política de conformidade 
e planejamento estratégico da Cooperativa. 
Dentro das pautas haviam sugestões dadas 
pelos associados durante o Bate-papo Coope-
rativo que foi realizado no mês anterior.

Sobre a prorrogação de mandato de Coordena -
dores de Núcleo, o Conselho de Administração 
(CONSAD) propôs que fosse o mandato se 
estendesse até 2022. Em relação a destinação 
dos resultados obtidos em 2020, os associa-
dos decidiram que 100% do valor disponível – 
mais de 14 milhões de reais – fossem destina -
dos à Conta Corrente.  Sobre a distribuição de 
resultados, cou decidido que seria destinado 
20% para depósito à vista, 10% para depósito 
à prazo (Sicredi Invest), 20% Poupança Sicredi, 
5% para cesta de relacionamento, 10% para 
boleto de cobrança, 15% em crédito comercial 
(consignado, nanciamento, crédito pessoal, 
etc), 10% para consórcio, 10% para cartão de 
crédito e Maquininha Sicredi. 

Neste ano houve a eleição de Coordenadores 
de Núcleo da cidade de Cruzeiro do Sul-AC, 
onde para o Núcleo 1 foram eleitos: Donário 
Lima Cordeiro como coordenador efetivo e 
Ariane Hinca C. Perim e Janaína V. G. Terças 
como suplentes. No Núcleo 2 foram eleitos: 
Núcia Sales de Melo como coordenadora efeti -
va e José Luiz G. da Costa e Marcelli M. de 
Oliveira como suplentes.
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“Por aqui também desenvolvemos um progra-
ma Crescer que tem como principal objetivo 
disseminar o conhecimento sobre o cooperati-
vismo e do Sicredi, criando comprometimento e 
formando uma base de sustentação para a 
continuidade dos negócios.”

Por meio do programa Crescer oferecemos 
uma formação que amplia a compreensão 
sobre o funcionamento de uma sociedade 
cooperativa e o papel do associado na gover-
nança de uma cooperativa, ajudando a formar 
novas lideranças. 

Em 2021, mesmo diante dos desa os impos -
tos pela pandemia da Covid-19, a Sicredi 
Biomas formou mais de 6 mil pessoas com o 
Programa. Oportunidades foram geradas 
através das formações híbridas: online e 
presenciais. 

O programa acompanha diretamente a vida 
dos associados após as formações e leva 
informações que mostram a transparência do 
modelo de negócios, o que comprova ainda 
mais a credibilidade e a transparência da 
Sicredi Biomas. 
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Por sermos uma instituição nanceira coope-
rativa, na qual o associado é quem decide os 
rumos do negócio, nosso objetivo principal é 
atender às suas necessidades nanceiras. 
Quando ele prospera, prosperamos todos 
juntos. Por isso, buscamos desenvolver solu-
ções adequadas ao seu momento de vida, que 
impactem positivamente sua saúde nanceira 
e sejam capazes de agregar renda para seus 
projetos pessoais, empresa ou seu agronegó -
cio. Conheça alguns dos produtos e serviços 
que oferecemos: 

Câmbio
Cartão de crédito e débito
Certi cação digital
Débito automático
Débito direto autorizado
Conta corrente crédito (pessoal veículo imobiliário)
Consórcios
Investimentos
Previdência
Pagamentos e recebimentos
Poupanças, seguros. 

Conta corrente
Cartões empresariais
Soluções de pagamentos e recebimentos
Folha de pagamento
Cobrança
Custódia de cheques
Máquinas de cartões
Domicílio bancário
Financiamentos
Crédito para investimentos BNDES
Câmbio
Investimentos
Previdência
Empresarial
Certi cação digital
Consórcios
Seguros 

Câmbio
Cartões
Certi cação digital
Conta corrente
Crédito rural
Crédito investimento BNDES
Consórcios
Financiamentos
Investimentos
Pagamentos e recebimentos
Seguro poupança

Sicredi Mobile Internet

Banking Whats App
Sicredi Caixas
Eletrônicos Agentes
Credenciados
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Eleitos pelos sócios da Cooperativa durante o 
período Assemblear de 2018, para a gestão 
2018-2022, 12 associados formam o Conselho
de Administração da Sicredi Biomas. 

A m de conhecer as necessidades e os obje -
tivos pessoais, pro ssionais e empresariais 
dos nossos associados, os nossos colabora-
dores buscaram durante o ano de 2021 culti-
var e manter um relacionamento próximo, 
mesmo com as di culdades trazidas pelo 
distanciamento social ocasionado pela pande-
mia da Covid-19. 

Atentos às necessidades das comunidades 
onde atuamos, a Sicredi Biomas continuou 
contribuindo e promovendo a prevenção ao 
coronavírus de diversas formas, desde o 
cuidado com seus colaboradores e associados 
nas agências até a destinação de recursos 

nanceiros para instituições hospitalares e 
ONGs. 

Como forma de cuidado com o associado e 
seus colaboradores, todos os eventos e 
formações da Sicredi Biomas durante o ano 
de 2021 foram promovidas de forma híbrida, 
onde o associado pode participar de cada 
decisão e momento importante da Cooperati-
va do conforto de sua casa ou indo até a agên-
cia mais próxima. 



A m de conhecer as necessidades e os obje -
tivos pessoais, pro ssionais e empresariais 
dos nossos associados, os nossos colabora-
dores buscaram durante o ano de 2021 culti-
var e manter um relacionamento próximo, 
mesmo com as di culdades trazidas pelo 
distanciamento social ocasionado pela pande-
mia da Covid-19. 

Atentos às necessidades das comunidades 
onde atuamos, a Sicredi Biomas continuou 
contribuindo e promovendo a prevenção ao 
coronavírus de diversas formas, desde o 
cuidado com seus colaboradores e associados 
nas agências até a destinação de recursos 

nanceiros para instituições hospitalares e 
ONGs. 

Como forma de cuidado com o associado e 
seus colaboradores, todos os eventos e 
formações da Sicredi Biomas durante o ano 
de 2021 foram promovidas de forma híbrida, 
onde o associado pode participar de cada 
decisão e momento importante da Cooperati-
va do conforto de sua casa ou indo até a agên-
cia mais próxima. 

Cumprindo a missão do Sicredi e seguindo os 
princípios do cooperativismo, a Sicredi 
Biomas desenvolve o Programa Cooperação 
na Ponta do Lápis, voltado para a Educação 
Financeira. O programa ensina associados, e 
não associados, a manterem uma vida nan-
ceira saudável.

Dessa forma, a Cooperativa contribui para a 
construção de uma comunidade cada vez mais 
sustentável nanceiramente. Mais de 12 mil 
pessoas foram formadas pelo programa em 
2021.
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O Sicredi escolheu, desde sua fundação em 
1902, a trilhar um caminho coletivo para 
oferecer produtos e serviços nanceiros inte-
ligentes que contribuam com o desenvolvi-
mento nanceiro de todos, pois as melhores 
escolhas são aquelas que trazem resultados 
para todos.

Além das mais de 300 soluções nanceiras, 
nós também desenvolvemos diversos progra -
mas que contribuem para o crescimento de 
todos e das comunidades.
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Para o Sicredi, o objetivo do programa é desen-
volver cidadãos cooperativos, valorizando os 
saberes, as atividades coletivas e o exercício da 
cidadania. Desta forma, em 2021, o Programa 
desenvolveu mais de 200 projetos.

Crianças e adolescentes par ticipantes

Educadores participantes Municípios impactados

Escolas participantes

O Programa A União Faz a Vida é o principal 
programa de educação do Sicredi e objetiva 
construir e vivenciar atitudes e valores de 
coope ração e cidadania. Atualmente a Sicredi 
Biomas executa o programa em cinco cidades: 
Araputanga, Comodoro, Pontes e Lacerda e 
São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso 
e Cruzeiro do Sul, no Acre.    

O investimento principal do programa é a forma 
ção continuada de educadores com o foco no 
desenvolvimento de uma metodologia própria de 
projetos. Outros investimentos também são 
realizados em comunicação, ações de reconheci 
mento dos educadores, datas comemorativas da 
educação e na formação da equipe de Assessoria 
Pedagógica que acompanha o Programa na 
região.  
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(É de coração, é cooperação) 

Além de desenvolver ações de responsabilidade 
social, a campanha objetiva colocar em prática os 
valores e princípios  do cooperativismo auxilian do 
a sociedade e minimizando os impactos da 
desigualdade econômico-social. As ações de 
arrecadação foram simultâneas em todas as 
agências da Cooperativa e a comunidade foi 
convidada a realizar a sua doação de alimentos 
não perecíveis, sendo que a Sicredi Biomas 
realizaria a doação do mesmo quantitativo, 
gerando mais força para a ação, de modo a 
atender mais pessoas, uma ação mútua de 
solidariedade entre a cooperativa e a comunidade.  

Para o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo 
Ferreira, a campanha foi um sucesso pela  
participação da população que é fundamental  
neste ato de solidariedade. “Essa Campanha 
mostra a força do cooperativismo. O Sicredi é feito 
de pessoas para pessoas e tem o objetivo de 
construir uma sociedade cada vez mais próspera, 
justa e participativa

Além disso, continuamos a operar os movimentos 
“Gente que Coopera Cuida” e “Eu Coopero com a 
Economia Local”, os quais nos ajudaram a cuidar 
das pessoas e das comunidades, r a 
força do cooperativismo como motor capaz de 
contribuir com a continuidade da atividade 
econômica no país.

Tradicionalmente, o Sicredi arrecada alimentos que 
são doados a famílias que necessitam. Em2021, a 
Sicredi Biomas realizou a campanha É de coração, 
é cooperação e arrecadou cerca de 50 toneladas 
de alimentos que foram distribuídos em todos 
municípios da nossa atuação. A ação também 
contou com a arrecadação de brinque dos e livros 

Com objetivo de atender entidades privadas sem 
lucrativos, desde 2020 a Sicredi Biomas 

disponibiliza parte do resultado o. Em 2021 
a Sicredi Biomas atendeu mais de 70 entidades na 
nossa área de atuação em MT, AC e dades na nossa 
área de atuação em MT, AC e reais para aquisição de 
diversos itens como  cadeiras de rodas, materiais de 
biossegurança, cestas básicas e de higiene pessoal, 
além de outros itens. Várias entidades como APAEs, 
Rotarys, Lions, Lar de criança e de idosos foram 
atendidos com o Fundo Social. 

Tudo o que vem do Sicredi começa de um ponto de 
partida comum: fazer juntos. Nós acreditamos que a 
força do coletivo faz o mundo bem melhor. Por isso, 
a cooperação é algo fundamental na hora de apoiar 
causas. Se a causa nasceu do mesmo jeito que a 
gente, a partir das pessoas que se juntaram para 
fazer a diferença, que ela tem a ver conosco.

No início de 2021 o estado Acre sofreu com as 
enchentes que alagaram e destruíram várias 
cidades, deixando milhares de pessoas 
desabrigadas. A Sicredi Biomas, com o apoio da 
comunidade local também pode ajudar as famílias 
mais afetadas pela tragédia. Sena Madureira Paulo 
Ricardo, que foi uma das cidades mais impactadas 
com as enchentes, recebeu recursos do Fundo 
Social para que as famílias fossem ajudadas durante 
este período.
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