
Desenvolvimento em 2020

SOMOS FEITOS
DE VALORES



A partir de reflexões e estudos de um grupo de colégios 
de pedagogia Waldorf, surgiu o impulso de constituir uma 
Cooperativa de Crédito.

Com essa construção coletiva, o grupo buscou 
informações e encontrou o Sicoob Santa - uma 
cooperativa fundada há 30 anos  para atender os 
funcionários dos hospitais, colégios e organizações 
sociais da Associação Congregação de Santa Catarina. 

Já nos primeiros encontros o grupo percebeu a 
similaridade de propósitos e como as pessoas podem 
vivenciar a fraternidade econômica nas cooperativas de 
crédito.

Alinhados em um plano para organizar a Cooperativa de 
Crédito no movimento antroposófico, construímos um 
projeto - com a participação de muitas mãos -
que viabilizará a nossa parceria com as mais diversas 
pessoas e entidades interessadas.

Assim foi idealizada a EcoFrater, uma unidade de 
atendimento focada em entender as necessidades para 
melhor atender essa comunidade.



julho
Início do relacionamento do grupo de estudos 
com o Sicoob.

Realização de diversos encontros virtuais para 
construção da proposta de criação da EcoFrater
para diversas escolas e grupos interessados.

agosto
Definição dos Colégios que participarão da 

etapa de implantação piloto.

Live de lançamento da EcoFrater.

18 | Conselho de Administração do Siccoob
Santa aprova a abertura da Unidade que 
funcionará nas dependências do Colégio 

Waldorf Micael em São Paulo/SP.

Criação de Comitê para acompanhamento do 
projeto de implantação.

Apresentação do projeto para Federação das 
Escolas Waldorf do Brasil e para Banca Ética 
Lationoamérica.

Preparação da proposta de Plano de 
Negócios para implantação.

setembro
Comitê das escolas piloto define o 
cronograma de implantação, que iniciará 
pela migração dos serviços de conta-
corrente e emissão de boletos das 
escolas.

Realizadas apresentações para diversos 
grupos de escolas, empresas e 

organizações sociais..

Iniciada a apresentação da EcoFrater para 
professores e funcionários da primeira escola 

piloto.

27 | Concluído o registro da Unidade de 
Atendimento EcoFrater na Receita Federal e 

Banco Central do Brasil.

Duas escolas iniciam o processo de migração 
das contas-salários dos professores e 
funcionários para a EcoFrater.

outubro

novembro
Avaliação do desenvolvimento do projeto com o 
grupo de estudos e comitê de acompanhamento.

Acordado modelo de acompanhamento da 
implantação do projeto com o grupo de 

trabalho das escolas piloto: Colégio Micael (São 
Paulo/SP), Escola Ipê Amarelo (Lagoa Santa/MG) e 

Escola EcoAra (Valinhos/SP).

dezembro
Revisão das ações planejadas para 
implantação nas escolas piloto.

Live #VemConversar Será que esse negócio 
é seguro?

Live #VemConversar Para onde vai o meu 
dinheiro?

Live #VemConversar Como uma cooperativa 
gera desenvolvimento econômico e social?



A EcoFrater surge para estimular e oferecer 
ferramentas para o fluxo saudável do 
dinheiro dentro do sistema financeiro.
Por isso, queremos que você conheça 
nossos primeiros movimentos: 

1%
18%

11%

70%

Capital Social

Depósito em
conta-corrente

Poupança

Investimentos
em renda fixa

Recursos Administrados

Cooperados

Total R$ 1.106.031

Data-base: 17/12/2020

EcoFrater em 
números

29

16

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Total 45

Carteira de Crédito
Total R$ 69.799
Crédito Pessoal para Pessoa Física



A partir da implantação nas escolas piloto, a 
EcoFrater atuará na formação de comunidades 
econômicas com a participação das Associações, 
Professores, Funcionários e das Famílias.

Essa participação compreenderá a participação 
econômica dos cooperados, com a utilização dos 
produtos e serviços financeiros compartilhados 
pelo modelo cooperativo. 

Além dos serviços financeiros dedicados aos 
associados, o montante de recursos captados e 
movimentados dentro do Sicoob EcoFrater serão 
destinados a propósitos econômicos de interesses 
das comunidades, através de soluções específicas de 
crédito, financiamento e investimento.

Concluída essa etapa inicial do projeto, serão 
desenvolvidos modelos semelhantes incentivo à 
agricultura sustentável, empresas e organizações que 
geram impacto social.

Dois movimentos unidos por um propósito: 
uma Cooperativa Econômica que busca soluções 
para um fluir consciente e saudável do dinheiro.



O Sicoob EcoFrater é uma unidade de atendimento da 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Sicoob Santa. 

Saiba mais em:
sicoob.com.br

ecofrater.coop.br

Para mais informações entre em contato com
pa.ecofrater@sicoobsanta.coop.br

Sicoob Oficial @sicoob_oficial @sicoob_oficial sicoob-condera-o Sicoob Oficial

EcoFrater @ecofrater EcoFrater Sicoob EcoFrater



SICOOB

Atendimento 24h
Capitais e regiões metropolitanas | 4000 1111

Demais localidades | 0800 643 0000

Atendimento de seg. a sex. de 8h às 20h
0800 725 0996 | www.ouvidoriasicoob.com.br

Deficientes auditivos ou de fala |
Atendimento de seg. a sex. das 8h às 20h | 0800 940 0458

Demais serviços de atendimento | www.sicoob.com.br

OUVIDORIA

Atendimento 8h às 17h
Produtos e Serviços| (11) 3141-4610
Sede Administrativa | (11) 3141-4620

SICOOB ECOFRATER



Sicoob – Relatório de Gestão do Triênio 2017-2019


	SOMOS FEITOSDE VALORES
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8

