
Fale com a gente nas redes sociais:

O Sicoob Coopere encerrou o exercício de 2020 
com um resultado expressivo. Apesar dos impactos 
provocados pela pandemia na atividade econômi-
ca dos cooperados, foram mais de R$ 8 milhões em 
sobras, atingindo 107% da meta projetada.

Confira ao lado a evolução dos números em 
comparação a 2019.

RECONHECIMENTO FACIAL VIA APLICATIVO
PROPORCIONA PRÊMIO AO SICOOB

ASSOCIADOS ELEGEM
NOVOS DELEGADOS
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No dia 10 de dezembro de 2020, em forma-
to digital, a Assembleia Geral Extraordinária 
do Sicoob Coopere homologou os nomes dos 
delegados da cooperativa que terão o papel 
de representar os mais de 45 mil associados no 
período de 2021 a 2024.

Os nomes homologados foram eleitos pe-
los associados de cada uma das 16 agências do 
Sicoob Coopere. A Comissão Paritária Eleitoral 
acompanhou todo o processo com base no Es-
tatuto Social, Regulamento de Eleição de De-
legados e edital publicado no site e murais da 
cooperativa.

O total de associados do Sicoob Coopere é 

RESULTADO 2020 DO SICOOB COOPERE

Sempre em busca de inovação e utilizando 
tecnologias avançadas para gerar maior confor-
to aos seus cooperados e aprimorar a experiência 
na utilização dos produtos e serviços disponíveis, 
o Sicoob foi o grande vencedor do Prêmio Rela-
tório Bancário de Transformação Digital 2020, na 
categoria “Experiência do Usuário”, com o case 
“Reconhecimento Facial no App Sicoob”. No total, 
concorreram à premiação, realizada pela Cantari-
no Brasileiro, mais de 400 projetos, de um total de 
67 instituições.

Até o início da pandemia, por questões de se-
gurança adotadas também por muitas instituições 
financeiras, era necessário que o cooperado com-
parecesse presencialmente à sua cooperativa ou 

utilizasse um terminal de autoatendimento eletrô-
nico (ATM) para efetivar liberação do primeiro dis-
positivo a ser utilizado, cadastramento das senhas 
de acesso, efetivação aos canais digitais e geração 
do código para identificação positiva no ATM.

Sendo assim, o Sicoob elaborou novo fluxo que 
permite a identificação do cooperado por meio de 
dados cadastrais, token de segurança como se-
gundo fator de autenticação (SMS para o celular 
cadastrado previamente) e reconhecimento facial 
por meio de uma selfie, utilizando recursos de In-
teligência Artificial (IA). O Sicoob foi pioneiro no 
desenvolvimento dessa tecnologia que, já em abril 
de 2020, estava em pleno funcionamento no App 
Sicoob.

O QUE AS PESSOAS
FALARAM

MANOEL 
VITORINO
AGORA 
TEM
SICOOB

O município de Manoel 
Vitorino conquistou no úl-
timo dia 18/01, a mais nova 
agência do Sicoob Coopere.

A primeira instituição 
financeira que oferece um 
serviço financeiro completo 
para a comunidade já está 
em pleno funcionamento na 
Rodovia Rio Bahia. Os tele-
fones para contato são 0800 

378 8500 ou (73) 98112-6948.
O ato de inauguração 

teve número limitado de 
participantes e seguiu os 
protocolos de prevenção a 
Covid 19. Participaram do 
ato dirigentes e colaborado-
res do Sicoob Coopere, auto-
ridades locais, empresários 
e lideranças da sociedade 
civil.

Quero agradecer em público pela 
receptividade em que pudemos ver 
a expectativa de todos em relação 
a chegada do Sicoob. A primei-
ra pergunta que faziam era sobre 
quando a agência iria funcionar”. 
Lelis Cunha, gerente.

Sentimos na pele a falta de uma 
agência em nossa cidade. O Sicoob 
agora é de Manoel Vitorino”. Mari-
valdo Nascimento, empresário.

Ficamos felizes ao sabermos que 
teremos linhas de crédito disponí-
veis ao homem do campo”. Vivaldo 
Santos, vice-presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais.

Nós estamos aqui com taxas e ta-
rifas mais competitivas para contri-
buir com o desenvolvimento dessa 
comunidade”. Fábio Simões, diretor 
de relacionamento do Sicoob Coo-
pere.

A população precisa aderir para 
fortalecer essa conquista de Mano-
el Vitorino”. Leonardo Gomes, vere-
ador.

Considerando a receptividade 
deste município e o seu potencial 
não temos dúvida que teremos 
uma agência forte contribuindo 
para o desenvolvimento deste mu-
nicípio”, Decivaldo Santos, diretor 
administrativo do Sicoob Coopere.

Manoel Vitorino está inaugurando 
hoje uma das suas maiores obras”. 
Cláudio Márcio Souza Lago, presi-
dente da Câmara Municipal de Ve-
readores.

Daqui pra frente depende muito 
da gente. Podem ter certeza que 
o Sicoob vai ter seus resultados e 
também trará resultados para Ma-
noel Vitorino.”  Manoel Silvany Bar-
ros, prefeito

A chegada do Sicoob promove o 
desenvolvimento das pessoas e dos 
empreendimentos”. Maria Vandal-
va Lima de Oliveira, presidente do 
Sicoob Coopere.

representado por 200 delegados, sendo 100 titulares 
e 100 suplentes. A quantidade de vagas é distribuída 
proporcionalmente ao número total de associados 
de cada agência, conforme o Artigo 49 do Estatuto 
Social disponível em www.sicoobcoopere.com.br

A assessora jurídica do Sicoob Central BA, Dra. 
Jaqueline Gomes explicou na assembleia que a re-
presentação por delegados qualifica as assembleias, 
pois os temas são melhores debatidos e compre-
endidos; racionaliza custos e otimiza o tempo dos 
eventos; aproxima mais a direção da cooperativa 
dos associados e eleva a sensação de pertencimento 
dessas pessoas em relação ao Sicoob.

A presidente do Sicoob Coopere, Maria Vandal-
va Lima de Oliveira conduziu a assembleia e parabe-
nizou os eleitos. Disse ainda que o cenário imposto 
pela pandemia exige de todos que fazem a coope-
rativa mais assertividade, coragem, determinação e 
prudência.

Associados 44.712 +5%

Capital Social R$30.356.878 +10%

Depósitos R$187.347.165 +64%

Empréstimos R$173.066.854 +38%

Ativos R$268.515.443 +44%

Sobras R$8.087.041 -26%
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O Conselho de Administração do Sicoob 
Coopere decidiu por unanimidade renovar 
a composição da Diretoria Executiva da Co-
operativa.

O novo diretor de relacionamento, Fá-

bio Simões Ferreira Araújo Cunha foi empos-
sado dia 05 de outubro de 2021, juntamen-
te com o diretor administrativo, Decivaldo 
Oliveira Santos, o qual foi reconduzido ao 
cargo.

Após a aprovação do 
Banco Central (BC) e do 
registro da Junta Comer-
cial do Estado da Bahia 
(JUCEB), a razão social 
do Sicoob Coopere foi 
alterada para Sociedade 
Cooperativa de Crédito 
Coopere Ltda.

A alteração confir-
mou a decisão já tomada 
pela Assembleia Geral 
Extraordinária Conjunta, 
ocorrida em 01/11/2019, 
em Valente, Bahia. Na-
quela oportunidade acon-

teceu e incorporação da 
Cooperativa de Crédito 
dos Empregados da Co-
elba e da Chesf Ltda. — 
Sicoob Copelba pelo Si-
coob Coopere. Com isso, 
a área de ação da coope-
rativa foi ampliada de 87 
para 88 municípios, com 
a inclusão de Salvador, 
além das dependências 
da Companhia de Eletrici-
dade do Estado da Bahia 
(Coelba) e Companhia Hi-
drelétrica do São Francis-
co (CHESF).

Iniciamos o ano de 2021 com gratidão pela vida, 
saúde e pelo aprendizado que 2020 nos trouxe. 
Comprovamos o quanto a cooperação se mostrou 
ainda mais essencial para a nossa sobrevivência 
diante da pandemia da Covid-19.

Todos esses meses de sacrifícios provocados pelo 
distanciamento social impactou no desempenho da 
economia e trouxe graves reflexos sociais.

No Sicoob Coopere trabalhamos em duas frentes 
para essa longa travessia: readequamos o atendi-
mento e os produtos e serviços para facilitar a vida 
dos cooperados, além de adotarmos protocolos de 
biossegurança para reduzir o risco de contaminação 
de todos que utilizam as estruturas da cooperativa.

Pela primeira vez realizamos assembleias digi-
tais e testemunhamos que a quebra de paradigmas 
é saudável para as organizações e para as pessoas. 
Distantes fisicamente, mas juntos por um propósito, 
prestamos contas e realizamos as eleições do Con-
selho de Administração (CONAD) e dos Delegados.

Atento às Boas Práticas de Governança, que visa 
um modelo de direção estratégica, fundamentado 
em valores e princípios cooperativistas, o CONAD 
fez uma avaliação e promoveu mudanças na dire-
ção executiva da cooperativa. Desse modo, nomeou 
o colaborador Fábio Simões, que há 10 anos atua 
no Sicoob Coopere e que se encontra devidamente 
qualificado para a função, e, reconduziu Decivaldo 
Santos para juntos, executarem as diretrizes defini-
das pelo CONAD em prol dos cooperados.

Com uma nova dinâmica e de forma mais ágil, 
o Sicoob Coopere inaugurou no dia 18/01 a sua 17ª 
(décima sétima) agência, no município de Manoel 
Vitorino-BA, para que possamos naquela comunida-
de cumprir o nobre propósito de “conectar pessoas 
para promover justiça financeira e prosperidade”.

Sabemos dos desafios a serem enfrentados em 
2021, ano em que a pandemia se estenderá com 
suas graves consequências. Mas os ajustes que fi-
zemos na caminhada do ano passado, nos coloca 
em situação propícia para entregarmos resultados 
financeiros positivos, mas também nos outros crité-
rios ambientais, sociais e de governança, razão da 
existência da cooperativa.

Agora em 2021, vamos unir nossas energias para 
impulsionar o crescimento de todos que fazem do 
Sicoob Coopere uma empresa cooperativa e um mo-
delo de negócio justo e solidário.

Maria Vandalva Lima de Oliveira, Presidente.

Os cooperados podem se capacitar gratuita-
mente através do App Sicoob Moob.

Os materiais disponíveis, desenvolvidos pelo 
Sicoob Universidade em parceria com Uol Edtech, 
Banco Central e FGCoop, abordam temas varia-
dos voltados ao cooperativismo. Um dos desta-
ques é a solução de Governança Corporativa, cujo 
objetivo é capacitar os conselheiros e cooperados 
para zelar pela transparência e por boas práticas 
de gestão das cooperativas do Sicoob.

Outro importante tema abordado no App Si-
coob Moob é a Formação para Representantes 
Delegados, que tem por objetivo a capacitação 
de cooperados para uma participação mais ativa 
nas atividades de suas cooperativas. 

Além de seis conteúdos sobre o Sicoob, as ou-
tras 21 soluções abordam aspectos como lideran-
ça, gestão de pessoas e planejamento de carreira.

Além dos dirigentes e colaboradores, os as-
sociados e delegados podem acessar as soluções 
educacionais oferecidas, de modo a ampliar os 
conhecimentos sobre o cooperativismo financei-
ro e as vantagens de associar-se a uma instituição 
movida por princípios e valores.  

Com 35 anos, formado em ci-
ências contábeis, Fábio é casado, 
pai de uma menina de 2 meses e 
natural da cidade de Valente-BA, 
mas reside na vizinha Conceição 
do Coité.

Foi contratado pelo Sicoob 
Coopere há 10 anos e atuou 
como assistente de controladoria 
e agente de controles internos e 
riscos. Antes de se tornar diretor 
exerceu na cooperativa o cargo de 
gerente administrativo financeiro.

Ele possui MBA em Gestão de 
Cooperativas e gosta de comparti-
lhar no Instagram dicas de livros e 
músicas. 

Diante da nova missão como 
diretor, Fábio afirmou que “o tem-
po todo há ataques a reputação, 
a segurança, a capacidade de ex-
pansão e consolidação no merca-
do, mas é no fogo bem mais forte 
que se forja o aço bom”.

Ao analisar o trabalho coleti-
vo como uma força para superar 
os desafios ele afirmou que “te-

mos o espírito de cooperação de 
uma equipe fora da curva, que se 
empenha e se dedica até o limite 
quando é demandada. Pessoas de 
todas as origens e contextos, de 
diferentes características e histó-
rias, se unindo para construir uma 
instituição sustentável, que prote-
ge a experiencia dos associados 
e clientes e defende o modelo de 
negócio que permite crescer e se 
estabelecer como a melhor opção 
de serviços financeiros.”

Ao demonstrar sua afinidade 
com a leitura, Fábio cita uma frase 
do autor e analista de riscos, Nas-
sim Taleb: “nenhuma organização 
se torna antifrágil com mentes 
individuais brilhantes, mas com 
mentes brilhantes coletivas”.

“Nós somos uma Cooperativa 
formada de pessoas que de forma 
inteligente e responsável faz ne-
gócio e contribui para a comuni-
dade. Gente que coopera cresce. 
Por isso que estamos aqui”, finali-
za.

QUEM É FÁBIO

SICOOB MOOB OFERECE 
CAPACITAÇÃO GRATUITA 

AOS COOPERADOS

NOVA RAZÃO SOCIAL 
DO SICOOB COOPERE

RENOVAÇÃO NA DIRETORIAMENSAGEM DO 
CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO


