Prezado Associado:
Em dezembro de 2009 iniciamos as atividades do Sicoob Ecocredi, com a confiança de 250
sócios fundadores, empresários da indústria, comércio de grande parte do setor calçadista
e mais de R$ 3 milhões de capital social.
Em 2010, inauguramos a primeira agência em Três Coroas e nestes quase 11 anos
conquistamos 07 municípios, com agências pensadas para bem atender os associados de
cada cidade. Hoje somos 13.500 associados, com R$ 322 milhões de ativos administrados e
mais de R$ 192 milhões em carteira de crédito.
Neste período, através do trabalho de todos os associados com a Cooperativa, conseguimos
fazer o círculo do cooperativismo girar e beneficiamos o quadro social e as comunidades
através de sobras, juros sobre o capital, além de economizarmos em taxas e tarifas em
relação ao que pagaríamos no mercado financeiro tradicional.
Em 2016 a cooperativa precisou absorver e lidar com provisões de crédito que geraram um
resultado negativo acumulado, que foi sendo abatido a partir dos resultados dos anos de
2017 e 2018. Já em 2019 e 2020, ajustes de Padronização de Risco fizeram com que o
provisionamento da cooperativa fosse agravado, retirando valores diretamente do resultado
da cooperativa e lançando-os em prejuízo. Dessa forma, encerramos 2019 com um resultado
acumulado negativo.
As diversas adversidades econômicas e os ajustes de risco impactaram em importantes
indicadores da Cooperativa, reduzindo a competitividade e efetividade em negociações,
além de interferir em planos de expansão e remuneração de capital social aos associados.
Entendendo que um dos principais objetivos de desenvolvimento local através da geração
de sobras não vinha sendo cumprido, o Conselho de Administração e demais dirigentes
iniciaram a busca por uma Cooperativa parceira para o processo de incorporação.
Com isso, buscamos junto a Central Sicoob SC/RS a possibilidade de incorporação
voluntária, iniciando a conversa e busca por uma cooperativa parceira, tendo a clareza de
que deveríamos unir forças por nossa região, para melhor atender nossos associados e, com
eles, impulsionarmos um maior desenvolvimento econômico às comunidades de nossa área
de abrangência.
Após nossa Assembleia Geral Extraordinária-AGE, ocorrida em 18 de agosto de 2020, os
associados do Sicoob Ecocredi, definiram pela incorporação da cooperativa pelo Sicoob
MaxiCrédito, com sede em Chapecó SC. Nesta mesma assembleia foi eleito o comitê
responsável pela incorporação que, a partir de então, passou a reunir-se para alinhamento
de processos.

O Sicoob MaxiCrédito se destaca como uma das maiores cooperativas singulares do
Sistema Sicoob, sendo também uma das maiores do Brasil, considerando os demais
sistemas. Com mais de 35 anos de fundação, nasceu no Oeste catarinense através do anseio
de líderes cooperativistas que buscavam mais oportunidades de crédito para o setor do
agronegócio.
Em 2005 tornou-se uma instituição de livre admissão de associados, possibilitando que
outros segmentos pudessem se associar e oportunizando a expansão de sua atuação para
o Vale do Itajaí e Litoral Catarinense. Hoje soma 78 Pontos de Atendimento e mais de
180 mil cooperados.
Com esta união da Ecocredi com a MaxiCrédito seremos quase 200 mil cooperados, com a
administração em torno de R$ 4,0 bilhões em ativos, depósitos a vista R$ 730 milhões,
aplicações financeiras R$ 2,3 bilhões e emprestados aos associados mais de R$ R$ 2,5
bilhões. Além disso, serão mais de 1.100 colaboradores à disposição dos associados para
dar suporte nos atuais 85 Pontos de Atendimento, com abertura de novas unidades na área
do Rio Grande do Sul, sendo cinco ainda neste ano.
Reforçamos que o processo de incorporação contou com o apoio do Sicoob Nacional e
Central Sicoob SC/RS, tendo ainda como direcionadores as bases legais e normativas do
Banco Central, órgão que fiscaliza as instituições financeiras no Brasil. Esse processo foi
aprovado pelos associados delegados da MaxiCrédito, em assembleia geral realizada em 21
de agosto de 2020.
Enaltecemos que esse trabalho visa fortalecer o cooperativismo, possibilitando que esse
modelo de negócio se torne ainda mais solidificado e seja mais competitivo no mercado,
promovendo diretamente o desenvolvimento de seus cooperados e, indiretamente, de toda
a comunidade.
Saudações Cooperativistas,

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente do Sicoob MaxiCrédito

Analdo Slovinski Moraes
Presidente do Sicoob Ecocredi

Para formalizarmos o processo de migração dos dados, são necessárias diversas
etapas que demandam tempo e o envolvimento de vários profissionais de ambas as
cooperativas como do Sicoob Central SC/RS. Abaixo descrevemos algumas informações
úteis acerca dos procedimentos que envolvem sua relação com a cooperativa neste período.
ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO: você, associado, continuará sendo atendido
normalmente na agência onde tem conta corrente e passará a ter acesso, a partir de
03/11/2020, a toda a rede de atendimento do Sicoob MaxiCrédito, que você encontra no
site www.maxicredito.coop.br e www.ecocredi.com.br.
Entre os dias 01/11/2020 e 02/11/2020, em virtude da migração de sistemas decorrente da
incorporação desejada, os serviços em terminais de autoatendimento e internet estarão
indisponíveis por algumas horas. Orientamos aos cooperados para realizarem seus negócios
com antecedência.
NÚMERO DE AGÊNCIA E CONTA: as contas correntes serão
acrescidas do número 400.000 e o dígito será alterado. Por exemplo:
conta corrente atual nº 4.123-6 será alterada para 404.123-x. O
número da agência mudará de 3354 para 3069.
AGENDAMENTOS: os pagamentos, agendamentos, DOCs e
TEDs programados para datas posteriores a 31/10/2020 ocorrerão
normalmente e de forma automática nas contas correntes, após a
incorporação.
DÉBITOS AUTOMÁTICOS: os débitos automáticos programados para datas
posteriores a 31/10/2020 ocorrerão normalmente nas contas correntes.
CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO: os cartões de crédito e de débito atuais podem ser
utilizados normalmente, mesmo depois da data da migração. Porém, nos dias 01/11 e
02/11, ambas as funções (débito e crédito) poderão sofrer instabilidade. Os cartões de
débito – quando trocados – trarão a nova numeração.
TALÕES DE CHEQUES: os talões de cheques atuais NÃO precisarão ser substituídos.
Todos os cheques serão compensados normalmente. Novos talonários, solicitados a partir
de 03/11/2020, serão emitidos com a numeração e identificação atualizada.
BENEFÍCIOS INSS: o pagamento de benefícios do INSS continuará ocorrendo
normalmente após a data da migração (03/11/2020).
EMPRÉSTIMOS: todas as operações de crédito contratadas migrarão para o Sicoob
MaxiCrédito. As condições (prazos e taxa) contratadas e a forma de pagamento das parcelas
serão mantidas.

INVESTIMENTOS: as aplicações serão migradas para o Sicoob MaxiCrédito e não
sofrerão alterações. As taxas de remuneração negociadas antes do processo de migração
serão mantidas.
CANAIS DE AUTOATENDIMENTO: o acesso ao Sicoobnet deve ser feito com as
mesmas credenciais, mas com o número da agência do Sicoob MaxiCrédito (3069) e o novo
número da conta corrente. A chave de acesso continuará a mesma, salvo casos excepcionais
que serão informados previamente pela cooperativa. Caso haja alguma dificuldade em
acessar os canais de autoatendimento, favor entrar em contato com a sua agência.
TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO: devido a migração, os terminais de
autoatendimento estarão indisponíveis no período das 16h do dia 30/10/2020 até as 10h do
dia 03/11/2020. Orientamos que antecipem as operações previstas para esse período.
SEGUROS: as apólices de seguro não sofrerão alteração e permanecerão com a
vigência e características originais.
COBRANÇA: os boletos emitidos até o dia 31/10/2020 serão compensados
normalmente, sendo que os créditos dos boletos liquidados serão feitos nas novas contas
correntes.
IMPORTANTE: havendo necessidade de esclarecimentos adicionais solicitamos entrar em
contado com a cooperativa pelo telefone (51) 3546-7050 ou, se preferir, pessoalmente em
uma de nossas agências. Nossos funcionários estão orientados no sentido de dirimir todas
as dúvidas que, eventualmente, persistam.
Estamos à disposição e contamos com a compreensão de todos.
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