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A trajetória histórica do cooperativismo de crédito no Brasil é 
marcada por diversas fases, que desaceleraram ou ampliaram a 
atuação desse ramo do cooperativismo. Em todo esse cenário, é 
inegável a interferência político-institucional, principalmente do 
Estado brasileiro, no desenvolvimento do cooperativismo de 
crédito no País.

O dinamismo atual desse ramo, demonstrando estar inserido 
em praticamente todos os setores da economia, explicita o po-
tencial desse modelo de organização e o reconhecimento do 
Estado, a partir do afrouxamento da regulação e do incentivo para 
sua expansão.

Segundo o diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo 
Souza, “a Lei nº 130/2009 constituiu um marco fundamental 
para o desenvolvimento do cooperativismo de crédito no País”. 
Apontando diversas normativas e resoluções que completaram 
a lei após a sanção em 2009, o diretor destaca que, neste ano de 

neste ano de 2018, “a Lei complementar nº 161 trouxe a permissão para as cooperativas de crédito captarem 
recursos de municípios, seus órgãos ou entidades e empresas por eles controladas e, na sequência, a Resolução nº 
4.659 estabeleceu requisitos prudenciais aplicáveis a essas captações – trazendo para as cooperativas elementos 
básicos para que criem um ambiente de governança mais seguro nesse novo nicho de negócios”.

A transformação da legislação para as cooperativas do setor financeiro traz o sistema para um novo patamar. “Pela 
sua dimensão, seja pela quantidade de instituições e de associados ou pelos montantes de suas operações, e por 
sua capilaridade, as cooperativas de crédito constituem, hoje, elemento importante para a Agenda BC+, notada-
mente nos pilares ‘Sistema Financeiro Nacional mais eficiente’, ‘Crédito mais barato’ e ‘Mais Cidadania Financeira’”, 
reforça Paulo Souza.

O Brasil possui um total de 1.005 cooperativas ativas atualmente, sendo 966 singulares, 35 centrais e 4 confedera-
ções, além de dois bancos cooperativos. A carteira de crédito do segmento como um todo vem crescendo de 
forma sólida e consistente nos últimos anos, atingindo, em dezembro de 2017, a marca de 2,81% do total do Sistema 
Financeiro Nacional. Os números explicam a importância do setor para o Banco Central. 

Sua contribuição para o fortalecimento da inclusão e da educação financeira se expressa no oferecimento de ser-
viços financeiros a significativa parcela da população, nichos de mercado e localizações geográficas nem sempre 
atendidos pelo sistema bancário tradicional.

Paulo Souza | diretor de Fiscalização do Banco Central 
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O trabalho realizado pela Unicred SC/PR é fomentado fun-
damentalmente pela filosofia cooperativista. Esse é o DNA 
que move a instituição a somar e multiplicar conhecimentos 
e conquistas para entregar o melhor ao Cooperado dia 
após dia. 

Essa missão motivou diversas ações durante os oito anos 
de gestão do presidente Dr. Jorge Abi Saab Neto, como a 
implantação da Governança Corporativa e dos comitês, 
além do importante crescimento de depósitos e da car-
teira de crédito.

Pela primeira vez, a cooperativa também realizou uma 
pesquisa abrangente, ouvindo anseios, sugestões e neces-
sidades de cada Cooperado. Esse exercício de ouvir e 
valorizar o que realmente importa permitiu o crescimento 
e o desenvolvimento da instituição. “A pesquisa buscou 
saber sobre diversos assuntos, desde questões relacionadas 
à gestão até os produtos que oferecemos atualmente. E 
foi unindo cada resposta, prestando atenção em cada uma 
dessas contribuições que norteamos o Planejamento 
Estratégico para os próximos exercícios”, declara o presidente.

Um dos importantes resultados dessa pesquisa foi o Net 
Promoter Score (NPS): um único Índice de Fidelidade do 

cliente interno ou externo, globalmente aceito. Com nota 60, a Unicred SC/PR tem tido êxito em fidelizar o Cooperado.
“É esse tipo de posicionamento que faz com que a Unicred SC/PR, a cada ano, confirme a relevância no sistema 
nacional. Durante os últimos anos, tivemos diversos projetos em que fomos pioneiros, inventivos e inovadores”, 
acrescenta.

Outro importante dado percebido pela cooperativa foi o crescimento na fidelização ao Cooperado, ofertando 
uma gama completa de produtos, serviços e soluções e, mais que isso, com um valor imensurável: a atenção e o 
respeito com as pessoas. “O desafio primeiro e mais importante foi conquistar a confiança dos Cooperados, o que 
foi realizado ao longo dos anos, com muita dedicação, transparência e a progressiva profissionalização da gestão 
operacional, sem nunca esquecer que o Cooperado é o verdadeiro dono da Cooperativa”, destaca Dr. Jorge.

As atividades da Unicred SC/PR também contemplaram a participação nas principais feiras e congressos médicos 
e hospitalares em âmbito nacional e regional, com o desenvolvimento de produtos específicos para as necessida-
des do setor.

Dr. Jorge Abi Saab Neto | presidente da Unicred Central SC/PR



05

Outro ponto de destaque nessa gestão é o compromisso assumido pela cooperativa em contar com profissionais 
altamente capacitados e dedicados ao atendimento do Cooperado, com um plano de cargos unificado entre as 
singulares, o que gera igualdade e também mobilidade dentro do sistema. Nacionalmente, a Unicred SC/PR se 
destaca pela estruturação sistêmica, em que cada entidade tem sua função definida e opera com excelência em 
seu campo de ação. Tanto que, desde agosto de 2012, a cooperativa é a primeira do ranking nacional da Unicred 
do Brasil.

Reconhecimento que tem aparecido para a instituição em prêmios e conquistas anuais. Por três anos consecuti-
vos, conquistou o Prêmio Ser Humano da ABRH-SC. Em 2013, ganhou reconhecimento pelo Programa de De-
senvolvimento de Gerentes de Agência (PDGA). No ano seguinte, a Unicred recebeu o troféu pelo programa SASE 
– Saber Ser Unicred, o qual também conquistou em 2015.

Reflexo também para os colaboradores da instituição. O levantamento realizado pelo Instituto Great Place To Work 
(GPTW) e divulgado pela Revista Amanhã classificou entre as empresas de médio porte, ou seja, com até 999 colabo-
radores, o Sistema Unicred SC/PR em 17º lugar.

Uma nova gestão cooperativa

Atual diretor presidente da Unicred Florianópolis e presidente do Conselho Administrativo da Quanta Previdência, Dr. 
Remaclo Fischer Júnior, há anos respira o cooperativismo financeiro. É ele quem irá assumir a presidência da Unicred 
Central SC/PR, ocupando as funções desempenhadas nos últimos oito anos por Dr. Jorge Abi Saab Neto. Médico pediatra, 
Dr. Remaclo acredita na dedicação às pessoas para que a cooperativa continue crescendo. “A Unicred sabe que o futuro 
está mais próximo e desafiador. É por isso que tem planejado cada vez mais o dia de amanhã, olhando sempre à frente, 
para inovar e antever necessidades. Nessa estrada, é preciso entender e atender a diversidade dos públicos, com instru-
mentos cada vez mais ágeis, eficientes, seguros e resolutivos. Na era digital, as soluções precisam caber na palma da mão 
e andar na mesma velocidade das transformações. A Unicred vem caminhando nesse sentido, aliando tecnologia ao 
atendimento humanizado, modernidade à valorização da sua história e daqueles que a escreveram. É dessa forma que a 
Cooperativa imprime as suas grandes marcas: defesa do cooperativismo e do Cooperado, qualidade de atendimento, 
produtos e serviços de resultados, desenvolvimento econômico e responsabilidade socioambiental”, afirma.
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Alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda mundial adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas, com metas a serem atingidas até 2030, as cooperativas buscam trabalhar pela erradicação da 
pobreza, pelo trabalho digno, pelo crescimento econômico, pelas cidades sustentáveis e por tantos outros 
temas que fazem parte dessa grande transformação almejada pela ONU.

O reflexo está em ações cada vez mais eficientes de colaboração. Este ano, por exemplo, a Unicred Florianópo-
lis arrecadou, com a tradicional Feijoada, uma tonelada de alimentos não perecíveis para doação a sete institui-
ções. Já a Unicred Desbravadora Sul (região oeste-serrana) angariou quase 1.500 peças de roupa para distribuir 
na região durante o inverno, e a Unicred Sul Catarinense contabilizou mais de R$ 100 mil arrecadados para 
crianças e adolescentes com câncer.  Ainda para este ano, a Unicred União se propôs a realizar 25 ações coope-
rativistas, sendo uma para cada ano completado de atividades na região norte do Estado.

Projeto Somar

Em Florianópolis, o Projeto SOMAR nasceu em 2006, criado pelos colaboradores da Cooperativa, com o apoio 
e o incentivo do Conselho de Administração e da Diretoria. Entre as conquistas obtidas pelo Projeto, destaca-se 
a destinação de um percentual das sobras anuais líquidas da Cooperativa para a realização de atividades sociais. 
Para o presidente do Somar, Dr. Júlio Gonçalves, atitudes como essa geram orgulho, pois se trata de uma coo-
perativa que canaliza esforços para ações de responsabilidade social. “Algo muito importante durante esta mais 
de uma década é a sensibilização para as atividades voluntárias, com participação ativa. O Projeto oportuniza 
que os colaboradores aprendam a ser parte fundamental da mudança”.

Educação financeira

Abraçando o objetivo de transformar a realidade econômica das comunidades em que atua, todas as singulares 
criam diversas formas de abordar o tema. A Unicred Coomarca, por exemplo, vai participar da colônia de férias 
da Associação Catarinense do Ministério Público com palestras para as crianças. Já a Unicred Vale Europeu rea-
liza palestras em escolas com informações sobre cooperativismo para contribuir com a formação financeira e 
o
desenvolvimento cognitivo e cultural de crianças entre 6 a 12 anos. Para 2018, a expectativa de arrecadações 
sociais é perto de 2.000 contribuições e cerca de 500 crianças atendidas em palestras nas escolas. Além disso, 
a Unicred Sul Catarinense e Florianópolis realizam ações através do Coopereduca, projeto que leva educação 
financeira para as escolas, com foco em crianças e adolescentes.
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Não é de hoje que as organizações enxergam a necessidade de se adaptar à era digital, usufruindo e oferecendo 
cada vez mais agilidade, praticidade e facilidade aos processos de rotina através da tecnologia. E as instituições 
financeiras também têm se adequado aos novos hábitos dos usuários, oferecendo uma série de serviços on-line. 

A praticidade propiciada pelos canais digitais para transações financeiras tem excelente aceitação, sendo que, no 
Brasil, três a cada cinco transações com movimentação financeira é feita via Internet Banking ou Mobile Banking 
(aplicativos de celulares). Um avanço inquestionável. Entretanto, toda essa facilidade inclui uma série de riscos. 

Segundo o diretor Administrativo Financeiro da Unicred Florianópolis, Luis Felipe Saldanha, “as instituições finan-
ceiras são o alvo preferencial da maioria dos cibercriminosos que procuram ganhar dinheiro com dados sensíveis 
de clientes”. Assim, elas devem se prevenir diante a um crescente número de ameaças e ataques, investindo cada 
vez mais em tecnologia e Segurança da Informação.

Pesquisas apontam que os investimentos em Segurança de TI pelas instituições financeiras são impulsionados pela 
necessidade de proteger seus ativos, cumprir os regulamentos da indústria e manter a reputação de sua marca.

Para prover um ambiente cada vez mais seguro, a Unicred SC/PR vem realizando contínuos investimentos em 
infraestrutura e sistemas, buscando sempre as melhores e mais avançadas tecnologias do mercado, além de 
manter suas equipes e processos internos sempre atualizados com relação às boas práticas de Segurança da 
Informação, visando mitigar os riscos e prevenir-se de possíveis ataques.

Além disso, Saldanha destaca a importância do trabalho realizado pela equipe de TI da Unicred e orienta os 
Cooperados com dicas que podem garantir o sigilo de suas informações bancárias. “Nosso trabalho inclui tornar os 
aplicativos e acessos on-line o mais resistente aos riscos e ataques de hackers, mas na rotina diária, os Cooperados 
também precisam estar atentos para proteger suas informações”, alerta. 

Veja quais ações do dia a dia contribuem para 

a segurança das informações

  Nunca forneça seu cartão para 
outras pessoas;

  Não guarde cartão e senha juntos;
 
  Suspeite sempre de telefonemas
solicitando informações ou fazendo
promessas de prêmios e negócios 
em geral;

  Destrua contas e extratos antes de 
jogá-los no lixo;

  Mantenha sempre o antivírus ativo e 
atualizado em seu computador;

  Não abra e-mails suspeitos;

  Atenção ao instalar aplicativos. 
Procure usar aplicações de fontes 
confiáveis e bem avaliadas;

  Crie senhas fortes. Evite a utilização 
de datas e sequências numéricas;

  Certifique-se de que o acesso ao 
Internet Banking está sendo feito com 
o módulo de segurança devidamente 
instalado;

  Só realize suas operações financeiras 
em um computador confiável.
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Os fundamentos e valores do cooperativismo norteiam o desenvolvimento da Unicred SC/PR, que aposta no cresci-
mento da comunidade e dos Cooperados acima dos lucros, em uma organização baseada na busca conjunta pelo 
sucesso de todos. 

A essência dessa união está relacionada à maneira como as pessoas sentem e se apropriam do espírito de realizar algo 
em conjunto. Para garantir a realização do sonho dos Cooperados, a Unicred SC/PR, durante todo este ano, vem bus-
cando reforçar sua filosofia e a aproximação com aqueles que deram os primeiros passos dessa história de sucesso. 

Unicred Desbravadora Sul

Dr. Marcos José Karpinski

presidente 

Sendo uma instituição financeira cooperativista, respeitamos 
e colocamos em prática todos os valores fundamentais do cooperativismo, 

principalmente reconhecendo o Cooperado como o valor mais importante 
da instituição, gestão ética, transparente, com atuação sistêmica e cresci-
mento sustentável com responsabilidade social e ambiental, efetivamente 

fazendo a diferença na comunidade na qual estamos inseridos.

Santa Catarina é o Estado mais cooperativista do Brasil, provavelmente 
por uma herança de nossa colonização europeia. Vejo que o nosso 
DNA cooperativista está realmente muito ativo, e a Unicred SC/PR é 
um exemplo muito atual dessa herança. Agora, resgatando o nosso 
DNA, fica ainda mais evidente o respeito pela história, pelo nosso 
início, pelos conceitos e pelas necessidades. 

Unicred Sul Catarinense

Dr. Luiz Vidal Alves de Miranda

presidente

Unicred Florianópolis

Dr. Remaclo Fischer Junior

presidente 

Fortalecer essa raiz do sistema é meta importante do trabalho 
realizado em Santa Catarina e no Paraná, que cresce a cada ano junto 
com a credibilidade conquistada entre seus Cooperados e junto ao 
mercado financeiro, impulsionando o desenvolvimento econômico 
nos dois Estados. Vale destacar ainda que cooperativismo também 
representa união, conectividade, diversidade e preocupação com a 
sociedade à sua volta. Essas premissas estão impressas nas ações da 
Unicred, aliando eficiência econômica à eficácia social.
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Atualmente, a humanidade está ficando cada vez mais solitária,
cada um fazendo por si e pra si, esquecendo que o meio social em que 

vive depende de todos. Acreditamos que o pensar na comunidade, aplicar 
seus recursos ali, distribuir resultados a todos os participantes fazem do 
DNA cooperativista uma excelente ferramenta pra mudar essa situação. 

A nossa história está recheada de bons princípios e de um 
relacionamento fiel e duradouro com nossos Cooperados. 

Unicred Vale Europeu

Dr. Gilson G. Cândido

presidente 

Percebo, através do aumento do número de Cooperados, que estamos 
no caminho certo. Atuamos com excelência e disponibilizamos produtos 
e serviços com custo–benefício que fazem diferença na vida das pessoas. 
Hoje, o cooperativismo fala mais forte em todo o mundo, devido às suas 
conhecidas vantagens, estreitando cada vez mais esse relacionamento.

Esse movimento de aproximação das origens é um movimento em 
linha com o nosso pensamento estratégico de manter a proximidade 
com nossos Cooperados, com aberturas controladas do quadro social. 
Os princípios e valores que temos são essenciais para o crescimento 
unido da nossa comunidade. A Unicred Coomarca surge para fortalecer 
a união entre magistrados e os profissionais de direito que representa 
nossa origem e nossa força.

Unicred União

Dr. Murilo Miguez

presidente

Unicred Coomarca

Dr. Guilherme Nunes Born

presidente 
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Para protagonizar a modernização de instituições 
financeiras no Brasil, a exemplo do que é feito pelas 
cooperativas europeias, A Unicred SC/PR criou um proje-
to que padroniza as agências com tecnologias inova-
doras e arquitetura de ponta. 

O objetivo é construir um espaço que não seja apenas 
uma agência tradicional com mesas de atendimento e 
caixas, mas um ambiente mais propício à consultoria, 
à interatividade e à comunicação. Conforme explica 
Alice Maria Delatorre, coordenadora de Marketing e 
Eventos da Unicred SC/PR, “este projeto iniciou em 
março de 2017, com uma equipe multidisciplinar, reu-
nida para projetar o conceito desejado e estruturar a 
construção de um espaço que refletisse as nossas 
premissas”. 

Considerando que está na essência da Unicred SC/PR 
prezar pela qualidade de atendimento dos Cooperados, 
a arquiteta Fabiana Ruaro, do escritório Pulse Arquitetu-
ra, destaca que um dos principais objetivos é poder 
acomodar uma experiência de uso mais próxima e  
humanizada. “O projeto tem foco na relação entre as 
pessoas, na flexibilidade de opções, no acolhimento e 
conforto, respeitando a liberdade de uso, acessibilida-
de e segurança, tornando cada atendimento único, 
exclusivo e inovador”, completou. 

Para tanto, a planta baixa é bastante dinâmica e fluida, 
permitindo que o Cooperado defina a melhor maneira 
de ser atendido e de desfrutar do espaço oferecido, 
podendo guardar os seus pertences, realizar transa-
ções rápidas através dos ATM, optar por entrar no 
Espaço Unicred, usufruir de um pequeno ambiente de 
estar, ou estacionar a bicicleta, e, ainda, acomodar 
pets no espaço                   (estes últimos conforme dis-
ponibilidade da planta e localização da agência). 

Na prática, Rodrigo Machado, diretor de negócios da 
Unicred Florianópolis, percebeu que o novo modelo 
atraiu o Cooperado mais vezes para a agência. Com 
uma agência-conceito já inaugurada no Bairro Estreito, 
em Florianópolis, acredita que “este é um trabalho de 
longo prazo, permitindo ao Cooperado escolher sua 
melhor forma de atendimento e, assim, aumentar sua 
fidelização”. 

friendly
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Expectativas

Para quem ainda não viu o projeto sair do papel, a expectativa é grande. Mauricio Lang, diretor administrativo da 
Unicred Desbravadora Sul, aguarda a inauguração de duas novas agências, ainda este ano, projetadas no novo 
modelo. “O que mais chama a atenção é que está sendo montado todo seu layout voltado para o relacionamento 
com o Cooperado. Procurando que, desde sua entrada na agência, ele tenha uma abordagem visando ao enten-
dimento de sua necessidade e à pronta solução”.

Conceitual, o pré-requisito da cooperativa para o novo modelo inclui elementos considerados futurísticos, mas 
que já podem estar presentes em nosso cotidiano. “O desafio é implantar essas novas tecnologias na agência do 
futuro acima da expectativa das exigências dos Cooperados e atendendo às mais variadas gerações”, analisa 
Leonardo Freitas, diretor administrativo e financeiro da Unicred Sul Catarinense, que também prevê a inauguração 
de uma nova agência nos próximos meses.

“O que é mais interessante no projeto não é apenas a disposição de novos espaços, mas a Unicred SC/PR estar 
preocupada com as necessidades do Cooperado, criando agências diferenciadas para valorizar o relacionamen-
to, e o Cooperado se sentir bem em um ambiente acolhedor, onde terá à sua disposição os melhores profissionais 
do mercado financeiro para um ótimo atendimento”, acrescenta Agnaldo Leandro Abila, diretor executivo da Uni-
cred Vale Europeu, que espera reunir mais Cooperados nos espaços para coworking da agência que vai ser inau-
gurada em breve na região. 
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Cuidar da saúde financeira se assemelha muito ao cuidado com a saúde pessoal. 
É preciso atenção contínua para se manter estável e é preciso ter um profissional de 
confiança para lhe assistir em momentos de dificuldade.  

Encontrar alguém de confiança no mercado financeiro muitas vezes parece um 
dilema. No entanto, impulsionado a partir de um modelo de organização em que as 
pessoas ou empresas se ajudam de forma recíproca, o cooperativismo vem alcançando 

resultados muito satisfatórios, fundamentado em valores humanistas.

Acima da preocupação com lucros, todos contribuem para o sistema de organização 
funcionar, sempre prezando pelo bem e pelo crescimento dos envolvidos. Essa estru-

tura favorece o Cooperado, que tem ao seu lado profissionais capacitados, com a 
missão de auxiliar a fazer sempre os melhores negócios.  
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Delbora Machado
Diretora Executiva da Unicred Desbravadora Sul

Percebemos que o maior desafio entre nossos Cooperados 
é a organização do orçamento familiar. Por vezes não 
consideramos algumas despesas que temos uma vez no 
ano. Para garantir a saúde financeira em dia, orientamos 
nossos Cooperados para realizarem um planejamento 
financeiro. A Unicred SC/PR pode contribuir com linhas 
bem acessíveis, para que não entre no cheque especial 
e reequilibre suas finanças.

Marcelo Rodrigues de Lima
Diretor Executivo da Unicred Sul Catarinense
Uma dica importante é refletir ou saber distinguir entre 
o que é vontade ou necessidade. Portanto, para ter uma 
boa organização financeira, o primeiro passo é saber 
quais são os seus objetivos, qual é o seu comportamen-
to financeiro e o seu comprometimento em atingir os 
seus objetivos. A Unicred SC/PR ajuda seus Cooperados 
a refletirem sobre esses objetivos e a planejarem a sua 
realização.

Marcelo Vieira Martins
Diretor Executivo da Unicred União

O segredo é saber buscar o equilíbrio. Uma dica simples 
e que pode ser usada por todos é o parcelamento de 
compras no cartão de crédito. De forma geral se você 
precisa parcelar é porque talvez deva esperar mais 
algum tempo para realizar essa compra a vista, quando 
sempre conseguimos bons descontos, e o dinheiro que 
sobra pode ser usado para aumentar a satisfação pessoal 
e/ou de sua família. 

Márcia Barlem Ramos
Diretora Executiva da Unicred Coomarca

É preciso controlar regularmente o que se ganha e o 
que se gasta para não se surpreender com despesas 
previsíveis e ainda avaliar a possibilidade de constituir 
uma reserva para emergências. A Unicred SC/PR conta 
com consultores capacitados para ajudar o Cooperado 
a se organizar e viver uma vida financeiramente mais 
saudável, evitando estresse e trazendo maior qualidade 
também para as outras áreas da vida.

Agnaldo Leonardo Abila
Diretor Executivo da Unicred Vale Europeu

A Unicred SC/PR investe na capacitação da equipe 
justamente para prestar esse tipo de assessoramento ao 
Cooperado. Para dar uma ideia do quanto levamos isso 
a sério, em 2017 alcançamos a marca de 67% de nossos 
colaboradores com a certificação ANBIMA, voltada a 
profissionais que lidam com investimentos. Isso significa 
que o nosso Cooperado pode ficar seguro de ser atendi-
do por quem domina o assunto. 

6 DICAS PRÁTICAS DE SAÚDE FINANCEIRA

Organize o orçamento familiar Defina seus objetivos

Busque o Equilíbrio Constitua uma reserva para 
emergências

Tenha uma assessoria financeira 
de confiança

Carlos Rolim
Diretor Executivo da Unicred Florianópolis

A Unicred SC/PR orienta seus Cooperados na correta 
estruturação/concessão de suas operações de crédito e 
financiamentos, tendo uma postura consultiva na busca 
da reconstrução da saúde financeira destes, quando 
necessitam. De modo geral, a principal dica é compro-
meter rendimentos com cautela, mantendo sempre um 
limite de reserva emergencial e buscando alternativas 
que se encaixem na capacidade de pagamento.

Tenha cautela ao comprometer 
rendimentos



Há cerca de seis meses, a Unicred SC/PR deu um importante passo para estreitar o relacionamento com os 
Cooperados. A Central de Relacionamento foi implementada para atender à demanda de rotinas cada vez mais 
corridas e disputadas entre inúmeros compromissos, com a necessidade de alternativas mais inteligentes e com-
patíveis com esse ritmo acelerado. Em atendimentos com horários estendidos, a iniciativa já aponta importantes 
resultados referentes à qualidade do serviço. 

O canal foi disponibilizado para oferecer informações, orientações e apoio aos Cooperados. A equipe é formada 
por profissionais com know-how em cooperativismo e que preservam a experiência de atendimento presencial 
no atendimento digital, que funciona via telefone ou chat em atendimento ampliado, disponível de segunda-feira 
à sexta-feira, das 7h às 22h.

Inicialmente, a proposta da Central de Relacionamento era suprir as necessidades de resolução de problemas do 
Cooperado de forma rápida e com horário diferenciado. Consequentemente, o serviço obteve excelentes fee-
dbacks que motivaram a equipe a buscar melhorias e criar novas funcionalidades para o canal.

Valorizando as sugestões e a participação dos Cooperados, foi possível crescer e olhar para o horizonte com uma 
nova visão. Assim, de acordo com a Coordenadora de Relacionamento, Pauline Beckel Oliveira, foram identificadas 
novas oportunidades e demandas de ampliação do escopo, voltado para o negócio, indo além do relacionamento. 
“Atualmente, a Central de Relacionamento já realiza aplicações e resgates, por exemplo, de valores menos 
expressivos, mas que contemplam aproximadamente 95% das demandas. Com isso, agilizamos o processo ao 
Cooperado, tornando mais eficiente e prática a realização de pequenas operações”, afirma.

O serviço já acumula mais de seis mil atendimentos mensais, abrangendo cinco cooperativas do sistema.  
O grande diferencial, de acordo com Luís Augusto Schüler, Diretor de Operações da Unicred Central SC/PR, é que 
o atendimento é feito compreendendo caso a caso, tornando a Central uma extensão das agências. “A Central de 
Relacionamento surgiu como resultado da pesquisa de satisfação realizada com os Cooperados. Oportunizar a 
solução de problemas de forma simples, por chat e telefone e em horário estendido, cria uma proximidade ainda 
maior com o Cooperado", conta.

Confira os horários de atendimento da Central de Relacionamento:

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 22h

Região metropolitana de Florianópolis: 4020-7979

Demais localidades : 0800 646 7979

Ou via chat no aplicativo Mobile.
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Estudar constantemente para adquirir ou aprimorar conhecimentos profissionais é uma das práticas que garantem 
a excelência quando se trata de trabalho. Pensando no reflexo desse conhecimento na qualidade do atendimento 
aos Cooperados, a Unicred SC/PR implantou programas de educação continuada em seu sistema. 

Atendendo cerca de 700 colaboradores das seis cooperativas e mais de 60 agências em Santa Catarina e Paraná, 
a Escola de Negócio Unicred SC/PR surgiu em 2015 para atender às necessidades de desenvolvimento de carreira 
do sistema, além de promover conhecimento e engajamento dos colaboradores em todas as fases de atuação da 
cooperativa. 

O investimento, que já ultrapassa um milhão de reais, revela mais de 900 horas de aprendizagem, com resultados 
alcançados que vão além do aumento significativo do conhecimento sobre os temas trabalhados. “O feedback dos 
gestores e assessores é extremamente positivo”, relata Adriana Marciano, coordenadora de Gestão de Pessoas da 
Unicred Central SC/PR. 

“A Escola de Negócios promoveu mudanças comportamentais significativas, bem como a melhor percepção de 
autoconhecimento e conhecimento do negócio”, completa a coordenadora, que vê na aplicação dos conhecimen-
tos um dos principais motivadores do crescimento da cooperativa.

Formação de colaboradores através da Escola de Negócios e Universidade Cooperativa.

O compromisso com a aplicabilidade da Escola de Negócios Unicred é evidenciada já na construção do programa 
e nos temas e atividades que são propostos.

Ao final dos encontros presenciais, os participantes constroem um plano de ação para melhoria dos resultados no 
negócio. O plano é apresentado para as lideranças da cooperativa e tem a sua implantação acompanhada e apoia-
da pelo gestor do colaborador, com efeitos medidos e analisados pela cooperativa e pela Unicred Central SC/PR. 
Outro engajamento da Escola de Negócios Unicred SC/PR é com sustentabilidade, atendendo à missão da coope-
rativa de oferecer soluções financeiras competitivas, de qualidade, agregando valor à comunidade em que atua. 
“Colocamos em prática a nossa filosofia acima dos negócios. Esse é o fundamento da cooperativa e nos orgulha-
mos em passar esses valores adiante”, comenta Adriana. 

Para Vladimir Andrade Duarte, 
Diretor Superintendente da Unicred SC/PR, 

“as pessoas são a base de todo negócio, 

portanto selecionar gente talentosa, desenvolvê-las e 

ter propósitos desafiadores é o que faz a diferença”.
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A previdência social está percorrendo novos caminhos para tentar se ajustar à realidade de uma vida mais longeva 
dos cidadãos brasileiros. Nesse cenário, é cada vez mais frequente a preocupação com a necessidade de uma pro-
posta voltada ao planejamento para o futuro por meio de um plano de previdência complementar.

A previdência complementar ou privada pode ser encontrada no sistema financeiro com diversas propostas de rendi-
mentos. Segundo Denise Maidanchen, diretora de desenvolvimento e investimentos na Quanta Previdência, “o foco 
do investimento é proporcionar segurança e qualidade de vida para o amanhã. O participante realiza contribuições 
mensais que são aplicadas no mercado financeiro para rentabilizar em longo prazo”. 

Pensando em todo esse panorama e buscando alternativas ao mercado financeiro que só visa lucros, a Unicred 
SC/PR criou, com base na filosofia cooperativista, um plano exclusivo para os Cooperados. “O Precaver é um plane-
jamento financeiro com a segurança de um modelo de contas individuais e a garantia de repasse de 100% dos recursos”, 
destaca Dr. Euclides Reis Quaresma, Diretor Superintendente da Quanta Previdência Unicred.

Previdência também é coisa de criança

A dúvida mais comum entre aqueles que pensam em iniciar um investimento é em relação ao momento certo de 
começar a poupar. Para Denise Maidanchen, é possível encontrar planos de previdência para todas as idades, mas “é 
na infância e na adolescência que se aprende o valor do dinheiro, a importância de poupar e de se planejar”.

Fazer essa poupança através de um plano de previdência tem muitas vantagens que facilitam a constituição de reser-
vas. Por isso, essa importante alternativa faz com que, anualmente, em média 20% dos planos contratados sejam 
feitos para menores de 18 anos.

Entretanto, em tempo de aumento da expectativa de vida, é essencial pensar no futuro tanto para quem está 
começando a jornada, como para quem está diminuindo o ritmo de trabalho. “Ambos têm sonhos para concretizar 
e qualquer momento é hora para iniciar um planejamento previdenciário”, destaca.

“O que você vai ser quando envelhecer”

Percebendo a necessidade de dividir com os Cooperados 
essas orientações sobre o melhor momento para investir, a Quanta 
Previdência, editou o livro “O que você vai ser quando envelhecer?”, 
com a proposta de abordar o envelhecer sem preconceitos. 

Assim, previdência, economia, mercado de trabalho, sustentabilidade, 
acessibilidade, tecnologia, sociedade e mudanças fazem parte de 
um grande apanhado de ideias e pensamentos costurados pela 
jornalista Lena Obst.


