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Sicredi Cooperação RS/SC

Olá, nós somos a Sicredi Cooperação RS/SC, uma Instituição Financeira
Cooperativa integrante do Sistema Sicredi, que atua há 39 anos em prol das
Comunidades e municípios das regiões do Alto Jacuí (RS) e do Alto Vale do Itajaí
(SC).
Trabalhamos para levar aos nossos mais de 23 mil Associados soluções
ﬁnanceiras, de um jeito simples e próximo. Estamos presentes em 10
municípios gaúchos e catarinenses, com 13 Agências de atendimento e uma
Superintendência Regional que garantem um atendimento de excelência para
você, para sua empresa e para seu agronegócio.
Como integrantes do Sistema Sicredi, escolhemos trilhar um caminho coletivo
para oferecer soluções inteligentes para o seu desenvolvimento ﬁnanceiro.
Aqui todos têm a oportunidade de decidir e participar, assim criamos laços de
conﬁança que nos permitem crescer Juntos.
Neste relatório você terá a oportunidade de conhecer os resultados, ações e
projetos que desenvolvemos ao longo do ano de 2020. Esse ano, marcado pela
pandemia da Covid-19, nos desaﬁou em muitos cenários e nos impulsionou a
buscarmos soluções inovadoras para nos mantermos próximos e atuantes
juntos aos nossos Associados e Comunidades.
Tenha uma ótima leitura!
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Mensagem
da Diretoria Estratégica
Estamos felizes em apresentarmos nas páginas deste Relatório um resumo de todo trabalho que
desenvolvemos frente à Sicredi Cooperação RS/SC durante o ano de 2020, um ano que ﬁcará marcado na
história para todos nós.
O ano começou com a seca trazendo preocupações ao agronegócio e, consequentemente, a toda cadeia
produtiva das Comunidades onde estamos inseridos. Em seguida, a Covid-19 chegou e nos impôs uma nova
realidade e uma série de adaptações em tudo que havíamos planejado.
Em todos os momentos, nos mantivemos ﬁrmes em nosso compromisso de sermos uma Cooperativa cada vez
mais forte e comprometida com o desenvolvimento constante dos nossos Associados, Colaboradores e de
todas as Comunidades aonde estamos inseridos. Mesmo em um ano de Pandemia, nossos resultados
comprovam a solidez de nossa Cooperativa: tivemos um aumento de 37% em Recursos Administrados e de
12% em nosso Patrimônio Líquido.
No enfrentamento da pandemia, mantivemos o cuidado constante com as Pessoas. Nossas Comunidades
foram atendidas com apoio ﬁnanceiro a hospitais de referência, doações de máscaras e com o fomento de
ações do Movimento Eu Coopero com a Economia Local. Respeitando as orientações dos órgãos de saúde e os
decretos estaduais e municipais, conseguimos manter um atendimento muito próximo ao nosso Quadro
Social, que registrou um aumento de 6% e hoje passa dos 23 mil Associados.
Realizamos a inauguração da nossa terceira agência no estado de Santa Catarina, localizada em Taió e, dentro
do nosso projeto de expansão, avançamos os trâmites para a abertura de agências em mais três municípios
catarinenses, que vão ocorrer já em 2021.
Na área social, demos continuidade no trabalho realizado com os Programas Crescer e Pertencer,
comemoramos os 25 anos de atuação do Programa A União Faz a Vida e ampliamos nosso trabalho de
Educação Financeira com a adesão ao Programa Cooperação na Ponta do Lápis.
Queremos agradecer ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Coordenadores de Núcleos, Diretoria
Executiva, Colaboradores e ao nosso Quadro Social pelo comprometimento em prol do desenvolvimento
sustentável da nossa Sicredi Cooperação RS/SC, que completará 40 anos de fundação em 22/06/2021.
Chegamos a 2021 mais fortes e conﬁantes de que estamos no caminho certo, e motivados em continuarmos
fazendo a nossa parte para construirmos juntos uma Sociedade cada vez mais próspera.
Gente que Coopera, Cresce!
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Mensagem
da Diretoria Executiva
É muito signiﬁcativo para nós estarmos aqui mais uma vez para dividirmos com vocês os resultados do
trabalho que realizamos no ano de 2020. É signiﬁcativo pois temos a consciência de que superamos um
dos anos mais desaﬁadores para toda sociedade contemporânea.
Enquanto Cooperativa, descobrimos novas habilidades e novas formas de trabalhar. E, mesmo com
tantas transformações, continuamos evoluindo em nosso desempenho: chegamos a mais de 23 mil
Associados; a mais de 560 milhões de reais em Crédito; mais de 265 milhões em Depósitos a Prazo; a mais
de 165 milhões em Poupança e a mais de 1,2 bilhões em Recursos Totais Administrados.
Diante da pandemia, mantivemos todos os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias e
adotamos medidas adicionais de proteção para nossos Colaboradores e Associados. Assim,
conseguimos manter todas as nossas Agências abertas, levando soluções ﬁnanceiras adequadas e
rentáveis ao nosso Quadro Social.
Além disso, demos continuidade ao nosso projeto de expansão para SC com a inauguração de uma
Agência no município de Taió, ampliamos nosso atendimento em canais digitais, ﬁzemos doações e
ﬁrmamos convênios com entidades das nossas Comunidades, mantivemos e geramos empregos e
fomentamos o Movimento de Cooperação com a Economia Local.
Respeitamos a natureza Cooperativa do nosso negócio e nos concentramos em promover o crescimento
equilibrado da nossa Instituição, oferecendo ao Associado soluções para satisfazer suas reais
necessidades ﬁnanceiras; ao Colaborador crescimento proﬁssional e boa qualidade de vida; e à
Cooperativa crescimento sustentável, para que se torne cada vez mais sólida e fortalecida.
Iniciamos o ano de 2021 fortalecidos pelas experiências aprendidas e motivados a construir juntos os
próximos passos com muita sinergia e Cooperação.
Boa leitura!
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Missão
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.

Visão
Ser reconhecido pela sociedade como Instituição
Financeira Cooperativa, com excelência operacional e
de gestão, voltada para o desenvolvimento econômico
e social.

Valores
- 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.
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A força de um Sistema Nacional, com a proximidade
do relacionamento local
O Sistema Sicredi é, orgulhosamente, o pioneiro no segmento de Cooperativismo de Crédito no Brasil,
tendo iniciado suas atividades em 1902, no interior do município de Nova Petrópolis/RS, por iniciativa do
Padre Theodor Amstad, que apresentou o Cooperativismo como uma solução à precariedade social e
econômica enfrentada pelas comunidades agrícolas da época.
Nesses mais de 119 anos, o mundo mudou em muitos aspectos, mas o Sicredi soube enfrentar os desaﬁos
e se transformar, consolidando a força do Cooperativismo de Crédito e provando que se trata de um
modelo de negócio que constrói uma cadeia de valor e que beneﬁcia verdadeiramente o Associado, a
Cooperativa e a Comunidade local.
Esse modelo faz sentido para todas as Comunidades, por isso, o Sicredi vai expandindo sua atuação por
todas as regiões do Brasil e sendo considerada uma referência nacional no Cooperativismo de Crédito.
Tudo isso, sem deixar de ser simples e próxima, pois está na sua essência valorizar e ajudar a desenvolver
suas Comunidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes.
Juntos, cada um de nossos Associados, de nossos Colaboradores e de nossas Comunidades ajudam a
construir e a manter um Sistema Forte e Sustentável.

Nossos Associados são atendidos de um jeito simples, próximo e ativo
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O SICREDI NO BRASIL
Somos mais de 4,9 milhões de Associados e estamos presentes em 23 estados brasileiros e no distrito
federal em 2 mil Agências, distribuídas em 108 Cooperativas. Temos mais de 30 mil Colaboradores e pelo
9º ano consecutivo, ﬁcamos entre as Melhores Empresas para Você Trabalhar segundo a revista Você
S/A, pelo 7º ano consecutivo, ﬁguramos no ranking Melhores & Maiores da revista Exame, em 2020
fomos a 2ª instituição com maior liberação de crédito rural.

R$ 155 Bilhões em Ativos
R$ 104,6 Bilhões em Depósitos Totais
R$ 97,2 Bilhões em Carteira de Crédito
R$ 20,4 Bilhões em Patrimônio Líquido
A CENTRAL SUL/SUDESTE
A Sicredi Cooperação RS/SC está ligada à Central Sul/Sudeste do Sistema Sicredi, que abrange as
cooperativas localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo.
São 792 Agências de Atendimento distribuídas em 597 municípios. Ao todo, a Central Sul/Sudeste tem 10
mil Colaboradores que atendem juntos a mais de 2 milhões de Associados.

R$ 95 Bilhões em Recursos Totais Administrados
R$ 45 Bilhões em Depósitos Totais
R$ 40 Bilhões em Crédito
R$ 9 Bilhões em Patrimônio Líquido

Nossa Cooperativa tem 39 anos de história e de muito trabalho em prol do desenvolvimento das regiões
onde atuamos. Nossos números mostram que temos consolidado nosso projeto de expansão para Santa
Catarina de um modo seguro e sustentável, sem descuidar dos nossos Associados e das Comunidades
onde estamos presentes.

R$ 1,28 Bilhão em Recursos Totais Administrados
R$ 565 Milhões em Depósitos Totais
R$ 568 Milhões em Crédito
R$ 147,3 Milhões em Patrimônio Líquido
R$ 16,7 Milhões em Resultado Líquido
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Nossa
Cooperativa
Iniciou suas atividades na data de 22 de junho de 1981, a partir da iniciativa de 27 pioneiros, que, reunidos
em torno do desejo de trazer o Cooperativismo de Crédito para a região do Alto Jacuí, criaram a
Cooperativa de Crédito inicialmente chamada Credijal.
Nessas quase quatro décadas, a ideia cresceu e se fortiﬁcou. A partir de 1992, a Cooperativa adotou a
marca Sicredi, denominando-se então Sicredi Alto Jacuí. Em 2019, passou se chamar Sicredi Cooperação
RS/SC, motivada pela consolidação do projeto de expansão das atividades para a região do Vale do Itajaí
Norte, em Santa Catarina.
A razão de ser da Cooperativa são os mais 23 mil Associados, que contam com atendimento presencial
em 10 Agências das cidades gaúchas de Almirante Tamandaré do Sul, Carazinho, Coqueiros do Sul, NãoMe-Toque, Santo Antônio do Planalto, Tio Hugo e Victor Grae e em três agências em Santa Catarina,
situadas em Presidente Getúlio, Pouso Redondo e Taió. Ao todo, o projeto de expansão prevê abertura de
pontos de atendimento em mais 19 cidades catarinenses, que irão totalizar a presença da Cooperativa em
29 municípios.
Hoje com 39 anos de história, nossa Cooperativa se fortaleceu e se consagrou como importante agente de
desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes, por meio de apoio aos nossos Associados e
do investimento em Projetos e Ações Sociais de nossos municípios.

Superintendência

Agências

Relatório 2020

Continuamos fazendo MAIS
pela nossa Cooperativa!
Mais perto do Agro
O Sicredi encerrou sua participação na 21ª Expodireto Cotrijal com R$ 149 milhões em solicitações de
ﬁnanciamento. A Expodireto é uma das maiores feiras do Agronegócio internacional e foi o último evento
de grande porte realizado antes do início da pandemia no Estado.
O evento, realizado em Não-Me-Toque (RS) entre os dias 02 e 06 de março, contou com a presença do
Sistema Sicredi, representado pela Casa Sicredi Cooperação RS/SC, que teve movimento intenso de
Associados e Parceiros.
Nossos Associados foram recepcionados em um espaço reformulado e mais amplo, onde puderam
protocolar pedidos, conversar com os Colaboradores e realizar serviços disponíveis no caixa eletrônico,
como também descansar e tirar dúvidas. A Casa Sicredi também se destaca como um ambiente de
interação, onde foram realizadas reuniões com lideranças e autoridades e entrevistas com a imprensa.
Além disso, o Sicredi esteve presente em inúmeras atividades da programação da Feira: participou do
Troféu Brasil Expodireto; integrou a programação de palestras da Arena Agrodigital, um dos destaques da
Feira voltado a reunir tecnologia e inovação para o Agronegócio; participou do 31º Fórum Nacional da Soja,
do VI Encontro Lideranças do Agronegócio e de dois eventos realizados no espaço do Sescoop/RS - o 4º
Workshop Mulheres Cooperativistas em Ação, e o lançamento oﬁcial do Dia de Cooperar (Dia C).

Equipe de colaboradores na Expodireto 2020

Casa Sicredi

Associados protocolaram pedidos durante a Expodireto

Atendimento próximo e personalizado
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Mais próxima da Comunidade
Em 28 de outubro inauguramos a mais nova
Agência da Sicredi Cooperação RS/SC em Santa
Catarina, consolidando mais uma fase do
projeto de expansão da Cooperativa no estado. A
Agência de Taió está em funcionamento na Rua
Nereu Ramos, nº 77.
Além de proporcionar negócios, o novo espaço
enriquece o relacionamento com os Associados,
tornando-o ainda mais simples e próximo e
oferecendo mais de 300 produtos e serviços
ﬁnanceiros para todos os públicos: Agronegócio,
Pessoa Física e Empresas.

Agência Taió – mais recente inaugurada pela Cooperativa

Mais prêmios
Realizamos em 22 de junho o encerramento da
edição 2019/2020 da Promoção Coopere e
Ganhe. Simultaneamente, cada uma das 11
agências de atendimento contemplou seis
prêmios aos Associados. Essa edição da
Campanha Coopere e Ganhe chegou ao ﬁm
totalizando a distribuição de mais de R$ 97 mil
em prêmios, além de mais de R$ 48 mil em
brindes instantâneos. O encerramento da
Promoção também marcou o dia em que a
Sicredi Cooperação RS/SC comemorou seu
aniversário de 39 anos.
Associado de Santo Antônio do Planalto/RS recebendo seu prêmio

Mais Digital
Nas redes sociais
No mês de abril, lançamos a página da Cooperativa no Facebook, que pode ser acessada pelo link
https://www.facebook.com/sicredicooperacaoRSSC. O espaço visa divulgar as novidades da
Cooperativa, além de se constituir como um canal de relacionamento para Associados e Comunidade.

Acesse a página da Cooperativa no Facebook
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Os Coordenadores de Núcleo da Cooperativa também se desaﬁaram a realizar uma capacitação em
ambiente digital. A Formação de Coordenadores dos Núcleos de Associados em Cooperativas da Sicredi
Cooperação RS/SC ocorreu na modalidade de Curso de Extensão através da educação à distância (EAD),
com a utilização da Plataforma Lector da Escoop/RS.
Ao longo de oito encontros realizados semanalmente, os participantes puderam desenvolver conhecimentos que contribuirão para orientação e planejamento da gestão e governança das Sociedades
Cooperativas, visando o melhor desempenho das Cooperativas, alicerçado nos Princípios do
Cooperativismo e na responsabilidade socioambiental contemporânea.
Em 18 de dezembro realizamos o VIII Fórum Colaborativo, em modalidade digital, com a participação da
Diretoria Estratégica, Diretoria Executiva, dos gestores e assessores da Superintendência e dos gestores
de Agências. O Fórum está na sua oitava edição e é um espaço de reﬂexão, aprendizados, troca de
conhecimentos e avaliações de práticas utilizadas em toda Cooperativa. No Fórum também são alinhadas as diretrizes de planejamento que irão guiar as atividades do próximo ano.

Já no dia 19 de dezembro, nossa Direção e Colaboradores realizaram sua tradicional confraternização de
ﬁnal de ano, dessa vez, em formato de live. Cada Colaborador ﬁcou conectado para acompanhar o evento,
que contou com a homenagem aos colegas jubilados, a despedida do colega Gilberto José Schmitt e com a
interação do Papai Noel com as crianças.
O momento foi de agradecimento pela superação da equipe diante dos inúmeros desaﬁos enfrentados ao
longo de 2020.
Conﬁra algumas imagens.

Diretoria da Cooperativa durante a live

Gilberto José Schmitt recebeu homenagem na sua despedida

Interação entre Dirigentes e Colaboradores ocorreu de forma remota
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Mais sorrisos
No mês de junho, um incêndio destruiu a residência da família Bernardes Oliveira, em Não-Me-Toque/RS
e não foi possível salvar um objeto muito especial para o menino Mateus, de 5 anos: sua abelhinha de
pelúcia, que havia sido ganha pelo irmão mais velho João Artur, em uma atividade promovida pelo
Programa A União Faz a Vida (PUFV).
Após o incêndio, a Comunidade se uniu em solidariedade, angariando donativos e promovendo eventos
em prol da família. A Sicredi Cooperação RS/SC também contribuiu com a causa, doando materiais para
reconstrução da casa.
Mas, mesmo ganhando novos brinquedos, Mateus sentia falta de sua abelhinha, então, a família procurou a Sicredi para atender ao pedido do menino. A Assessora de Programas Sociais da Cooperativa, Ane
Müller de La Canal, comovida com a história, cedeu a abelha de pelúcia do seu acervo, que era idêntica à
perdida.
Para a mãe das crianças, Rosiane Flores Bernardes, foi um gesto emocionante. “Me senti muito feliz por
ver que as pessoas se importam umas com as outras, por abraçarem essa causa e proporcionarem essa
alegria para o Mateus, pois ter a abelhinha novamente é uma forma de ajudar ele a superar o que aconteceu”, explica a mãe.
O Presidente da Cooperativa, Gervásio Jorge Diel destaca que a história é muito especial para a Sicredi
Cooperação RS/SC. “Tivemos a oportunidade de devolver o sorriso para uma criança por meio do seu
brinquedo preferido, e isso é um privilégio para nós”, explica.

Mateus e sua Abelhinha

Presidente Gervásio com a Família de Mateus
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Transformar Juntos
O Sistema Sicredi não teria a força que tem hoje se não soubesse se adaptar às mudanças. Algumas
dessas transformações são sutis e ingressam no cotidiano quase de forma imperceptível. Outras,
chegam impondo velocidade e quebrando paradigmas. Mantendo ﬁrmeza no nosso propósito e respeito
pela evolução, trazemos algumas iniciativas que já estamos vivenciando em nossa Cooperativa e que nos
deixam conectados com o futuro.

ATENDIMENTO SEGMENTADO
Essa já é uma prática na Sicredi Cooperação RS/SC, que prepara seus Colaboradores para atuação
especializada em diferentes segmentos e que zela pela construção do relacionamento saudável e
próspero entre Associados e Cooperativa. Ao respeitarmos as particularidades das Pessoas e ofertarmos
produtos e serviços personalizados e customizados às suas necessidades, atuamos de forma mais
humanizada e construímos experiências positivas para nossos Associados.

ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS
A ampliação do acesso a canais digitais e a evolução da usabilidade de autoatendimento possibilitou a
resolução de atividades cotidianas por meio de canais digitais. Essa realidade reduz a necessidade de
caixas físicos operando dentro das agências e isso traz muitos benefícios para todos: os proﬁssionais
podem realizar um atendimento mais personalizado; as Agências reduzem a circulação de dinheiro em
espécie, gerando mais segurança e o processamento das atividades ﬁnanceiras ﬁca mais rápida e fácil,
sendo resolvida diretamente pelo Associado de onde ele estiver. Essa já é uma realidade na agência
Carazinho Centro/RS, e a agência de Ibirama/SC seguirá o mesmo formato.

PIX
O Pix é um meio de pagamento instantâneo e gratuito,
desenvolvido pelo Banco Central e lançado em 2020, que
tem por objetivo proporcionar ao usuário mais facilidade
para transferir, pagar e receber, a qualquer horário ou dia
da semana, sem limite para quantidade de transações. As
empresas têm mais facilidade no ﬂuxo de caixa, com
recebimento de pagamentos na hora.
Assim que começou a operar com o Pix, disponibilizamos
gratuitamente a todos os Associados PJ um Kit, composto
por displays e adesivos com a chave QRCode, para facilitar
a utilização nos estabelecimentos comerciais. A iniciativa
Kit Pix PJ

será mantida para novos Associados PJ em 2021.
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Como uma Instituição Financeira Cooperativa, entendemos que as melhores ações são aquelas que
trazem resultados para todos. Por isso, contribuímos com ações que promovem a proteção das pessoas,
tanto na saúde, como na economia.

GENTE QUE COOPERA, CUIDA
Atenta às necessidades das Comunidades onde atua, a Sicredi Cooperação RS/SC contribuiu na prevenção ao
coronavírus em várias frentes. Direcionamos os recursos ﬁnanceiros do Fundo Social para Instituições
hospitalares da região e disponibilizamos os recursos ﬁnanceiros dos projetos do Programa A União Faz a Vida
para ações de prevenção nas escolas.
Priorizamos o cuidado na proteção de Associados e Colaboradores, estimulando e ampliando o uso de canais
digitais, reduzindo a circulação nas agências de atendimento, promovendo reuniões virtuais e adotando
escalas de trabalho em home o ce. Além da disponibilização de álcool em gel, máscaras, protetores de mesa
em acrílico e marcações de distanciamento nos espaços físicos.
Também destacamos a adesão e promoção da Campanha Eu Coopero com a Economia Local, que incentiva o
consumo em estabelecimentos das cidades, fazendo com que os consumidores priorizem estabelecimentos
que geram emprego e renda nos seus municípios.
Disponibilizamos aos Associados o Sicredi Conecta, um aplicativo gratuito de compra e venda de mercadorias,
que pode ser utilizado tanto por consumidores pessoa física, como por empresas para e-commerce e também
por produtores rurais que desejam divulgar seus produtos de forma on-line.

Atendimento Seguro para Associados e Colaboradores
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GENTE QUE COOPERA, TRANSFORMA
Nossos Colaboradores se mobilizaram e realizaram a doação de uniformes antigos para a reutilização na
fabricação de máscaras. Os uniformes foram doados para as Secretarias de Educação dos municípios
gaúchos de Almirante Tamandaré do Sul, Não-Me-Toque, Santo Antônio do Planalto e Victor Grae , por
meio do Programa A União Faz a Vida (PUFV) e as máscaras foram produzidas pelas Assistências Sociais e
Grupo de Mães dos municípios atendidos pelo Programa. Quando as aulas presenciais forem retomadas,
as máscaras serão doadas aos alunos e professores das escolas desses municípios.

Entrega das doações ao município de Presidente Getúlio

Máscaras produzidas a partir de uniformes doados

No mês de dezembro os Colaboradores da nossa Cooperativa se uniram em prol da Comunidade do
município de Presidente Getúlio/SC, que foi o mais atingido pela tromba d’água ocorrida no Vale do Itajaí,
onde houve signiﬁcativas perdas de vidas e patrimônio. Nossos Colaboradores enviaram doações de
roupas e recursos ﬁnanceiros para a cidade. A Sicredi Cooperação RS/SC, além da doação em recursos,
também contribuiu disponibilizando uma conta para a Associação Industrial e Comercial do município,
que concentrou o recebimento e distribuição dos valores doados.

GENTE QUE COOPERA, VIABILIZA
Acompanhamos de perto a realidade dos Associados e das regiões onde estamos presentes e, como é
intrínseco ao nosso modelo de negócio, realizando diversas ações para minimizar os impactos
econômicos e sociais da pandemia e da estiagem, ofertando opções adequadas às necessidades de cada
um no enfrentamento da crise e na manutenção dos negócios. Nesse sentido, destacam-se:
• Criação de linha de crédito emergencial para Micro e Pequenas Empresas com recursos próprios da
Cooperativa com prazos de carência e encargos diferenciados;
• Liberações de crédito para as Micro e Pequenas Empresas através da linha de crédito PRONAMPE, criada
pelo Governo Federal;
• Liberação de crédito para as empresas por meio da linha PESE criada pelo Governo Federal para
pagamento da folha de pagamento dos funcionários, com taxas de juros e prazos especiais;
• Prorrogação das parcelas de crédito comercial para pessoas físicas e jurídicas afetadas pela Pandemia
com vencimento entre março de 2020 a agosto de 2020;
• Prorrogação de parcelas de crédito rural com vencimento em 2020 para os Associados que tiveram
perdas pela estiagem ocorrida na nossa região entre os meses de dezembro 2019 e março de 2020;
• Prorrogação de operações de custeio para até 5 anos e investimentos para um ano após o vencimento da
última parcela.
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Uma Gestão
Transparente e Democrática
As Assembleias são espaços de participação ativa dos Associados na Cooperativa.
Um dos principais diferenciais de uma Instituição Financeira Cooperativa é que nossos Associados são
considerados “donos do negócio”, ou seja, eles participam das decisões e resultados que envolvem a
Cooperativa. Essa participação acontece anualmente durante as Assembleias, onde é possível votar e
decidir como os resultados e ações da Cooperativa deverão ser direcionados.
Nesse processo, transparente e democrático, os Associados acompanham como a Cooperativa tem
investido e contribuído para o desenvolvimento econômico e social das Comunidades onde atua. Além
disso, também é durante as Assembleias que os Associados escolhem os representantes
administrativos para o próximo mandato.

Assembleias
A Sicredi Cooperação RS/SC realizou as Assembleias de Núcleo de 13 a 20 de fevereiro e a Assembleia
Geral de Delegados em 12 de março de 2020, conseguindo, assim, estar presencialmente com mais de 2,5
mil Associados de todas as suas agências ainda antes do início da pandemia.
Durante o processo assemblear foram apresentados os resultados ﬁnanceiros e sociais referentes ao
ano de 2019 e discutidos assuntos de interesse do quadro social, como a Reforma Estatutária e
homologação do Regimento Interno do Sicredi, do Código Eleitoral e do Regulamento do Programa
Pertencer e ainda sobre o direcionamento do resultado da Cooperativa.

Associados participam das decisões votando

Assembleia em Não-Me-Toque/RS

Assembleia em Carazinho/RS
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GESTÃO PARTICIPATIVA
Na Assembleia Geral, os Associados elegem os membros do Conselho de Administração. O órgão é
responsável por ﬁxar a orientação geral e estratégica e os objetivos da Cooperativa, além de
supervisionar sua gestão, para que suas ações atendam aos interesses dos Associados.

Conselheiros de Administração 2020

CONSELHO FISCAL
Durante a Assembleia Geral, também são eleitos os membros do Conselho Fiscal, órgão que monitora o
cumprimento dos deveres legais e estatutários da Administração.

Conselheiros Fiscais 2020

COORDENADORES DE NÚCLEO
Os Coordenadores de Núcleo são eleitos pelos demais Associados para representá-los na tomada de
decisões nas Assembleias. Eles levam os assuntos de interesse e as decisões do núcleo para as
Assembleias Gerais da Cooperativa.

Conheça os Coordenadores de Núcleo da Cooperativa
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Educar, Transformar
e Cooperar
Nós somos agentes do desenvolvimento regional, por isso investimos em programas sociais e
educacionais para nossas Comunidades, levando informação e construindo juntos novas oportunidades.

O Sicredi acredita que, por meio da Educação Financeira, podemos transformar nossa relação com o
dinheiro e conquistar maior independência e liberdade para nossa vida. Por isso, em conjunto com todas
as nossas Cooperativas, Centrais e a Fundação Sicredi, foi lançado em 2020 o nosso Programa Nacional
de Educação Financeira: Cooperação na Ponta do Lápis.
O propósito do Programa é cooperar para uma vida ﬁnanceira sustentável, levando a Educação
Financeira para regiões em que estamos presentes, impulsionando o crescimento dos nossos
Associados e das Comunidades, contribuindo para uma sociedade melhor.
Na Sicredi Cooperação RS/SC, o Cooperação na Ponta do Lápis foi aplicado em 2020 principalmente com o
público interno (Colaboradores e Familiares) através de ações na Semana Nacional de Educação
Financeira. A Semana ENEF é uma iniciativa do CONEF (Comitê Nacional de Educação Financeira) para
promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Organizada pelo Banco Central do Brasil, e foi
realizada entre os dias 23 a 29 de novembro.

Cooperativa atua pela Educação Financeira

Eventos virtuais permitiram interação entre crianças

19

Relatório 2020

Programa A União Faz a Vida
Um dos principais meios pelos quais geramos valor para as Comunidades onde atuamos é o Programa A
União Faz a Vida, que promove os valores da Cooperação e Cidadania entre crianças e adolescentes.
Trata-se de uma iniciativa sistêmica do Sicredi, que disponibiliza, em escolas da região, uma metodologia
de ensino em que os alunos são protagonistas do processo de aprendizagem, contando com apoio de
Educadores, Pais e Comunidade. Saiba mais sobre o Programa em www.auniaofazavida.com.br
Em 2020 a Sicredi Cooperação RS/SC adotou um posicionamento de atuar através do PUFV como parceiro
da educação em diversas ações que visaram a readaptação da escola no contexto da pandemia por
coronavírus.
Além disso, também foi comemorado de forma virtual os 25 anos de história do Programa A União Faz a
Vida, por meio da live Construindo Histórias de Cooperação, onde reuniu toda a Comunidade de
aprendizagem da nossa área de abrangência.
Atualmente o Programa A União Faz a Vida está implantado na região da Sicredi Cooperação nos
municípios de Almirante Tamandaré do Sul, Não-Me-Toque, Santo Antônio do Planalto e Victor Grae .

Cooperativas Escolares
Ensinar cedo os princípios do Cooperativismo, desde a infância e a juventude, é o grande propósito das
Cooperativas Escolares, onde Alunos realizam atividades sociais, econômicas e culturais de forma
voluntária. Juntos, eles aprendem sobre liderança, educação ﬁnanceira, inclusão social e
empreendedorismo social - ensinamentos que promovem a participação em atividades e negócios
cooperativos em prol dos associados e auxiliam na redução de desigualdades.
Com o objetivo de mostrar todos os benefícios da Cooperação aos jovens, a Sicredi Cooperação RS/SC
apoiou em 2020 de forma virtual o fortalecimento das Cooperativas Escolares Cooperabom, da EMEF
Carlos Gomes, localizada em Bom Sucesso no interior de Não-Me-Toque, e Coounitra da EMEF Marcílio
Dias, de São José da Glória, localidade de Victor Grae .
Podemos destacar dentre as iniciativas realizadas, o Desaﬁo COOPES, uma ação virtual de
intercooperação entre Cooperativas Escolares que visou estimular o empreendedorismo social entre os
Associados por meio de desaﬁos cooperativos mediados por tecnologia da informação e comunicação.

20

Sicredi Cooperação RS/SC

Nossos Resultados
Nossos números traduzem o resultado de um ano de trabalho sério e comprometido com os Princípios do
Cooperativismo. Mais do que valores, cada indicador traduz as ações da Cooperativa em prol do
desenvolvimento de Associados e Comunidades. Por meio dos nossos produtos e serviços, promovemos
inclusão ﬁnanceira e fomentamos a economia local, criando uma rede que estimula a prosperidade em
todos os envolvidos.
Conﬁra como geramos valor para nossas Comunidades em 2020:

Pandemia
Para ajudar as empresas associadas ao Sicredi a enfrentar a pandemia da Covid-19, foram beneﬁciadas
430 empresas com a liberação de empréstimos nos seguintes valores:

Linha Capital de Giro - Circular 4035
via Governo Federal

Linha Capital de Giro Pronampe
via Governo Federal

Linha Capital de Giro Emergencial Covid-19
via Recursos Próprios da Cooperativa

Agro
Durante o ano de 2020, disponibilizamos aos nossos Associados do Agro R$ 95,55 milhões em recursos
para o ﬁnanciamento de insumos para formação de suas lavouras de soja, milho, trigo, canola e cevada,
além de insumos para a produção de bovinos, aves e suínos.
Para as linhas de investimentos, para o agricultor investir na sua propriedade rural, para aquisição de
equipamentos novos ou usados, construções, ampliações, reformas e correção de solos foram liberados
mais de R$ 41,75 milhões. No total foram realizados 1.296 contratos.

Atendimento próximo é um dos diferenciais da Sicredi Cooperação RS/SC
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Energia Solar
Atenta às necessidades de seus Associados e ao cenário atual, que sugere alternativas economicamente
sustentáveis, a Sicredi Cooperação RS/SC trabalha com uma linha própria de ﬁnanciamento para energia
solar, que garante a aquisição de equipamentos de geração de energia fotovoltaica, painéis, conversores,
aquecedores, entre outros, com condições diferenciadas para ﬁnanciamento do projeto e instalação de
prazo e pagamento.
Em 2020, a Cooperativa chegou a marca de R$ 9,5 milhões em carteira de Energia Solar, apresentando um
crescimento de 118% em projetos ﬁnanciados, chegando a um total de 186 projetos.

Cooperativa viabiliza projetos de energia solar

Comunidades
Nosso trabalho é comprometido com o desenvolvimento das pessoas e das Comunidades, por isso,
incentivamos e agregamos valor para ações de Cooperação, Educação e Desenvolvimento local. Juntos,
somamos forças em iniciativas que fazem a diferença.
Conﬁra como investimos nas nossas Comunidades em 2020:
• R$ 55.371,48 mil investidos em projetos sociais;
• R$ 1.343.020,98 mil investidos em comunidades de nossa região de atuação, inclusive recursos destinados à proteção contra a Covid-19;
•R$ 1.800.942,38 em Resultados distribuídos aos Associados.

UM TOTAL DE

3.199.334,84 MI
BENEFICIANDO DIRETAMENTE
NOSSOS ASSOCIADOS
E NOSSAS COMUNIDADES
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Conﬁra nosso crescimento nos últimos 3 anos.
Associados (milhares)
2018

20.949

2019

22.327

2020

23.843

13%

Depósitos (milhões de R$)
2018

178,44

2019

208,45

2020

565,34

216%

Ativos (milhões de R$)
2018

830,96

2019

975,04

2020

1.281,65

54%

Crédito (milhões de R$)
2018

328,71

2019

402,93

2020

568,91

73%

Poupança (milhões de R$)
2018

91,33

2019

102,74

2020

164,10

79%

Patrimônio líquido (milhões de R$)
2018

115,26

2019

131,54

2020

147,30

27%
23
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Parecer
do Conselho Fiscal
Não-Me-Toque / Rio Grande do Sul, 05 de Fevereiro de 2021.
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Cooperação RS/SC - Sicredi
Cooperação RS/SC e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de
Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as
demonstrações ﬁnanceiras, documentos estes relativos ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020.
Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório
de auditoria dos auditores independentes, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.,
somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações.

Atenciosamente,

Egon Gilberto Papke
Conselheiro

Irlene Blatt Roese

Ítalo Rodrigo Kirchheim

Conselheira

Conselheiro
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Atendimento
Sempre Próximo
Quem nos conhece já sabe que aqui a gente conversa e tenta entender sempre as reais necessidades de
cada um, porque no Sicredi, o atendimento é próximo, e o Associado escolhe como prefere cuidar da sua
vida ﬁnanceira.

WhatsApp Corporativo
No telefone (51) 3358-4770, o associado pode
falar com o gerente de negócios, seja Pessoa
Física ou Jurídica, e tirar dúvidas sobre nossos
produtos e serviços. Depois de enviar mensagem para o número, o sistema de inteligência
identiﬁca o associado e o direciona ao atendimento que necessita.
A ferramenta surge para dar mais agilidade e
eﬁciência no atendimento, integrando as
iniciativas de transformação digital do Sicredi.

Internet banking
e aplicativo
Quando o dia estiver corrido, nosso Associado
pode contar com a gente através do internet
banking e do App Sicredi. Esses canais disponibilizam diversas funcionalidades e transações, de
um jeito rápido e seguro.
O internet banking pode ser acessado diretamente pelo site www.sicredi.com.br e o aplicativo está disponível para os sistemas Android e
IOs nas lojas Play Store ou Apple Store.
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Agências de
Atendimento
Agência Almirante Tamandaré do Sul:
Av. General Lopes de Oliveira, 120, Centro
Almirante Tamandaré do Sul/RS.
Telefone: (54) 3615-1158.

Agência Carazinho:
Av. Flores da Cunha, 1010, Centro
Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3330-1755.

Agência Carazinho Centro:
Av. Flores da Cunha, 1752, Centro
Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3331-7723.
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Agência Carazinho Sul:
Av. Flores da Cunha, 3025, Glória
Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3331-5972.

Agência Coqueiros do Sul:
Av. Presidente Vargas, 347, Centro
Coqueiros do Sul/RS.
Telefone: (54) 3615-2138.

Agência Não-Me-Toque Centro:
Av. Alto Jacuí, 528, Centro
Não-Me-Toque/RS.
Telefone: (54) 3332-1876.

29

Relatório 2020

Agência Não-Me-Toque Oeste:
Rua Cel. Alberto Schmitt, 887, Centro
Não-Me-Toque/RS.
Telefone: (54) 3332-4655.

Agência Pouso Redondo:
Rua 23 de Julho, 259, Centro
Pouso Redondo/SC.
Telefone: (47) 3545-8900.

Agência Presidente Getúlio:
Rua Henrique Fuerbringer, 455, Centro
Presidente Getúlio/SC.
Telefone: (47) 3352-5650.

Agência Santo Antônio do Planalto:
Av. Jorge Müller, 1150, Centro
Santo Antônio do Planalto/RS.
Telefone: (54) 3377-1023.
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Agência Taió:
Rua Nereu Ramos, 77
Taió/SC.
Telefone: (47) 3562-8750.

Agência Tio Hugo:
Rua Curitiba, 25, Centro
Tio Hugo/RS.
Telefone: (54) 3338-9016.

Agência Victor Grae :
Rua 23 de Outubro, 474, Centro
Victor Grae /RS.
Telefone: (54) 3338-1154.

Superintendência Regional:
Av. Flores da Cunha, 3589, Borguetti
Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3331-5110.
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