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SICREDI: Pela primeira vez na
história, associado adquire carrinho de
golfe com consórcio
renováveis, como energia solar e eólica.
Propósito - 'O propósito do consórcio é permitir
às pessoas ou às empresas, neste caso,
adquirirem produtos ou serviços que sejam
necessários para ela. Nesse caso, o carrinho de
golf era o propósito do associado, que acabou
sendo contemplado e pode usar o recurso para
esse fim', explica Luiz Roberto Baggio,
presidente da Sicredi Integração PR/SC.
Crescimento dos consórcios - Em 2018, a
Central Sicredi PR/SP/RJ teve crescimento de
23% no volume comercializado de consórcio em
comparação ao ano anterior. O Sicredi, ao longo
do ano, aparecia entre as cinco maiores
administradoras desse serviço no país,
conforme ranking do Banco Central - que avalia
o desempenho de 150 companhias do
Clique aqui para abrir a imagem

segmento.
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desenvolvimento das regiões onde atua. O
modelo de gestão do Sicredi valoriza a
participação dos mais de 4 milhões de
associados, os quais exercem papel de donos
do negócio. Com presença nacional, o Sicredi
está em 22 estados* e no Distrito Federal, com
mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300
produtos e serviços financeiros
(www.sicredi.com.br). (Imprensa Sicredi)
*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
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