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Somos o Sicredi.
Instituição financeira cooperativa 

comprometida com a vida financeira 
dos nossos associados e das comunidades.
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Somos a primeira 
instituição financeira 
cooperativa da 
América Latina.

Em 1902, agricultores da região sul do 
país quase não dispunham de 
infraestrutura, porém já cultivavam os 
valores da ajuda mútua e da 
solidariedade. Munidos desses 
principais norteadores, fundaram uma 
cooperativa e deram origem ao 
movimento que impulsionamos até 
hoje.

115 anos.
Instituição com mais de 

Foi em uma pequena cidade chamada Nova Petrópolis, no interior do Rio 
Grande do Sul, que o visionário e hoje Patrono do Cooperativismo 
Brasileiro, Padre Theodor Amstad, deu início à nossa história.
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por que somos uma

Cooperativas IFs tradicionais

Sociedades de pessoas

Associado é o dono

Oferecer soluções financeiras que agreguem renda 
para o associado e sua comunidade

Resultados são distribuídos proporcionalmente   ao uso 
de produtos e serviços

Sociedades de capital

Acionista é dono

Lucro aos acionistas

Lucro é distribuído de acordo com a participação 
acionária

Tipo societário

Controle

Objetivo

Resultados
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Fonte: Superintendência Contábil do Sicredi. 
Agosto/2021

com atuação local

Dados Financeiros (R$)

bilhõesem 
ativostotais189,1

bilhõesemcarteira
de crédito117,6

bilhõesem 
depósitostotais128,9

bilhõesem patrimônio
líquido23,4

Dados Gerais

cooperativas
108

agências
+ de 2.000

milhõesde associados
+ de 5

colaboradores
+ de 30 mil
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TOP 5 - Ranking 
Projeções

Ranking 
BNDES

Maiores Bancos 
do Mundo

Prêmios Woccu
Certificação GPTW Ranking 

Valor 1000Prêmio Maiores 
e Melhores Revista 

Exame

Ranking 
Época 360º

Principais prêmios e reconhecimentos nos quais figuramos em 2020 e 2021:

somos

100 Open Starts Prêmio Broadcast 
Projeções da Ag. 
Estado/Estadão 



Classificação da informação: Uso Interno

Como?
o Evolução nos sistemas;

o Evolução de canais;
o Portfólio completo, visão de conexão; 

o Uso de novas soluções – startups, novos métodos de trabalho; 
o Formação de pessoas;

o Compromisso com a sociedade.

Inovamos
Para seguirmos sendo relevantes, nos diferenciamos pelo 

cooperativismo; e isso exige uma proximidade muito efetiva com 
pessoas e comunidades, de forma personalizada, rápida,                          

ágil e completa.
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Open BankingSoluções digitais Inovação

Estamos transformando

.
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Estamos atentos às questões 
ambientais. 

Soluções 
alinhadas à 
Economia 

Verde

Integrantes do 
Pacto Global

#3#1 #2
Neutralização 
da emissão de 
gases de efeito 

estufa
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Nosso modelo de negócio também 
passa por ações de impacto social:

Comitês 
Mulher 
e Jovem

Crescer e 
Pertencer

Cooperação 
na Ponta
do Lápis

A União 
Faz a Vida

#4#3#1 #2 #5
Cooperativas 

Escolares
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Cooperação 
na Ponta
do Lápis

#2
Por meio da metodologia do nosso programa Cooperação 

na Ponta do Lápis, que leva em conta a economia 
comportamental, estamos programando mais uma série 

de ações, como lives, conteúdos no site e redes sociais.

Nosso modelo de negócio também
passa por ações de impacto social:
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Crescer e 
Pertencer

#4 Em 2021, cerca de R$ 1 bilhão esteve à disposição das 
assembleias para que que os associados decidissem                       

a destinação por meio do voto. 
Desde 2020 também viabilizamos a realização de assembleias 

digitais, que possibilitaram a participação de um número ainda 
maior de associados.

Nosso modelo de negócio também
passa por ações de impacto social:

Saiba mais sobre nossas ações de sustentabilidade em:       
www.sicredi.com.br/site/sobre-nos/sustentabilidade/
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Os benefícios 
econômicos

Um estudo encomendado pelo Sicredi à Fipe 
estimou os impactos do cooperativismo de 
crédito sobre a economia brasileira.

Principais resultados constatados em municípios 
com presença de cooperativas de crédito*:

do cooperativismo de crédito 
comprovam porque somos uma 
alternativa.

*A pesquisa analisou dados de todos os municípios brasileiros entre os anos de 1994 e 2017.

no PIB per capita
municipal

5,6%
de empregos

formais

+6,2%

de salários

+1,0%
número de 

estabelecimentos
comerciais

+15,7%

#1
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Por sabermos a diferença 
que fazemos nas regiões 
onde estamos presentes, 
seguimos evoluindo.

Até agosto deste ano, já 
abrimos 125 agências e 
temos previsão de mais 
75 até o final deste ano.

Em setembro, chegamos ao 
estado do Espírito Santo. 
Até 2022 estaremos em 
todos os estados brasileiros.

#1



do cooperativismo de crédito 
comprovam porque somos uma 
alternativa.

Conseguimos atuar em 
municípios menores, 
rurais e mais afastados.

Segundo o estudo, enquanto bancos tradicionais têm em 
média um limite mínimo de 8 mil habitantes para 
abrir uma agência, uma cooperativa de crédito tem 
capacidade de abertura em municípios a partir de 2,3 mil 
habitantes. 

As cooperativas conseguem operar em cidades com PIB a 
partir de R$ 79 milhões, enquanto para os bancos 
públicos é necessário um PIB mínimo de R$ 146 milhões; 
para um banco privado, R$ 220 milhões.

Os benefícios 
econômicos

Outro estudo, conduzido pelo especialista em 
Microeconomia Aplicada e Desenvolvimento 
Econômico, Juliano Assunção, pesquisador da 
PUC-Rio, mostrou que:

#2
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Em mais de

o Sicredi é a única instituição 
financeira com presença 
física.

#2



do cooperativismo de crédito 
comprovam porque somos uma 
alternativa.

Desenvolvemos um modelo 
que, a partir das características 
socio-econômicas, nos fornece 

a probabilidade de não 
encontrarmos uma agência 

física naquele município.

Os benefícios 
econômicos

O terceiro estudo, dessa vez realizado pela 
equipe econômica do Sicredi, busca 
quantificar e tornar comparável o esforço das 
cooperativas de crédito no Brasil em incluir 
locais mais adversos à rede bancária.

#3



Avaliamos quantitativamente o esforço feito por instituições 

financeiras na expansão da fronteira bancária brasileira, e a 

presença de cada rede em municípios que dificilmente seriam 

atendidos por uma agência física.

A importância da 
presença bancária

#3
São comprovadas as relações positivas entre 
créditos, financiamento e outros tipos de 
empréstimo com o crescimento econômico. 
Contudo, crédito ainda é inacessível para 
grande parte da população.

A distância da agência bancária até o tomador  é 
importante para aumentar a oferta de crédito, 

através da redução de assimetria de informação.

O problema poderia ser amenizado através do 
aumento da presença física de instituições 
financeiras nas comunidades que atendem.
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Índicede PresençaBancária(IPB)
Construímos o Índice de Presença Bancária (IPB) que, ao atribuir um valor entre 0-1 a cada município brasileiro,
nos oferece uma proxy da dificuldade de manutenção de uma agência bancária naquela localidade, de acordo
com as suas características socioeconômicas. IPBs mais elevados indicam locais mais adversos para a
manutençãode uma agênciafísica.

Herval (RS)

Palmas (TO)

Salto do Céu (MT)

#3
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Municípiosbrasileirossegundoo IPB
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Índice de Presença Bancária, 2010 No gráfico podemos observar, em
vermelho, os municípios onde é mais
difícilmanterumaagênciafísica.

Segundo nosso modelo, todos os
municípios de IPB > 0,5 já se classificam
como sem atendimento, portanto
mesmo os tons intermediários são
relevantes.

Podemos notar uma concentração maior
de municípios de elevado IPB no Norte e
Nordeste, embora possam ser
encontradosem todoo territórionacional.

#3
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Metodologia - Indicador Municipal de Bancarização

Através do Índice de Presença Bancária (IPB), desenvolvemos dois indicadores analíticos para avaliar o papel dos modelos de
negócios utilizados pelos bancos privados, públicos federais, públicos regionais e sistemas cooperativos; de forma a investigar o
papel de cada um desses modelos na cobertura de municípios de maior dificuldade de manutenção de redes físicas de
atendimento. Atribuímos a estes indicadores o nome de Índice Municipal de Bancarização na sua forma Relativa (IMB-R) e
Absoluta(IMB-A).

#3
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Índice Municipal de Bancarização - Relativo (IMB-R)

O Índice Municipal de Bancarização Relativo (IMB-R) leva em consideração o IPB e o número de municípios atendidos por cada
instituição.Ele refleteo perfilmédiodosmunicípiosatendidospelaIF,emrelaçãoà dificuldade.

Uma IF que apresenta IMB-R mais elevado é aquela que concentra sua presença em municípios de mais difícil bancarização.
Logo, ele nos ajudaa determinarquais IFstêm umarede maiscapacitadaa atuaremlocaismais.

4

0,4 + 0,4

2

1

IMB Relativo

0,2

0,4

0,8

Cenário Hipotético

0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

0,8

Perfil médio de município 
de mais fácil bancarização

Perfil médio de município 
de mais difícil 
bancarização

#3
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Índice Municipal de Bancarização - Absoluto (IMB-A)

Nosso índice absoluto agrega os graus de dificuldade de todos os municípios atendidos por uma instituição financeira de
formaa comporum indicadorde impactodaquela IF.

O índice busca identificarquaiscategoriasbancáriasmaiscontribuemparaa coberturade municípiosde difícil bancarização.

Cenário Hipotético Índice Absoluto

0,8

0,8

0,8

Note que o indicador é impactado tanto
pela abrangência quanto pelo perfil de
municípioatendidopela IF.

• Abrangência: a presença em muitos
municípioseleva o indicador.

• Perfil de município: a presença em
municípios menos viáveis tem
contribuiçãomaior.

#3
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Resultados

Fonte: BCB e Sicredi.

Índice Municipal de Bancarização 
Absoluto (IMB-A)

Índice Municipal de Bancarização
Relativo (IMB-R) - Índice x 100

#3
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Ao observar a atuação municipal das cooperativas, ponderada pela dificuldade de
atuação dos bancos em cada município, evidenciamos que as cooperativas se
destacam por operar em locais, em média, mais adversos em relação à rede
bancária.

Podemos dizer que as cooperativas cruzam

a fronteira de atuação bancária, indo mais longe.

Resultados

#3
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Ao observar o indicador, vemos que as cooperativas - mesmo tendo
uma rede de atendimento substancialmente menor que as dos grupos
comparados - têm contribuição agregada mais relevante.

Dessa maneira, evidenciamos que as cooperativas possuem a maior
contribuição para inclusão de municípios, com base na dificuldade de
atuação bancária.

Resultados

#3
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Os sistemas cooperativos 
expandem o acesso ao crédito.

Esta conclusão está em linha com tudo aquilo que acreditamos e com o que o 
cooperativismo se propõe a fazer: atender as necessidades das pessoas.

#3



Os benefícios 
econômicos

Principais conclusões:

do cooperativismo de crédito 
comprovam porque somos  
uma alternativa

#3
O papel dos sistemas cooperativos na inclusão financeira de municípios
de IPB elevado é de grande relevância, por ter uma parcela elevada de
suaatuaçãoemlocaisdedifícilbancarização.

O fato de as cooperativas apresentarem IMB-R elevado, e maior que os
demais grupos, evidencia que a atuação das cooperativas, em média, se
dá em locais mais adversos em relação à rede de atendimento bancária.
Com isso, caracteriza-se que as cooperativas vão além da rede bancária
tradicional.

Emtermosagregados,observando oIMB-Adas cooperativas,vemosque o
esforço das cooperativas em incluir municípios é o maior das redes de
atendimentodoBrasil.

Também observamos que as diferentes instituições financeiras mudaram
o perfil de municípios atendidos. Os indicadores nos apontam, em termos
agregados, que os grandes bancos de varejo diminuíram sua atuação em
municípios menos atrativos, enquanto as cooperativas mantiveram sua
tendênciadeexpansão.
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É com tudo isso que o Sicredi contribui para 
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Obrigado!

sicredi.com.br
imprensa@sicredi.com.br

Outubro/2021


