
Woop Sicredi: Cooperativa 
lança sua conta digital

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O Sicredi – presente 
em 22 estados brasilei-
ros e no Distrito Federal 
– lança sua conta digital. 
O Woop Sicredi foi de-
senvolvido para oferecer 
uma solução financeira 
cooperativa no ambien-
te digital para um públi-
co conectado e jovem de 
espírito, que procura re-
solver suas necessidades 
financeiras virtualmente, 
ao mesmo tempo em que 
colabora para o desenvol-
vimento da sua comuni-
dade. A solução faz parte 
da transformação digital 
do Sicredi, que inclui a 
substituição progressiva 
dos sistemas que proces-

Solução traz 
inovação e amplia 
o acesso ao 
cooperativismo

A solução 
faz parte da 
transformação 
digital do SicrediO nome vem da combinação de “wow” e “coop”
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sam os produtos e servi-
ços (core bancário). 

Um dos diferencias do 
Woop Sicredi é aliar ino-
vação digital e cooperati-
vismo, conectando pessoas 
e propósitos. O associado 
integra uma cooperativa de 
crédito do Sicredi, de acor-
do com a região onde mora, 
e pode participar - com 
direito a voto -, de assem-
bleias nas quais acontecem 
as decisões estratégicas, e 
da distribuição dos resul-
tados. Assim como os atu-
ais associados do Sicredi, 
o usuário do Woop Sicre-
di tem, ao mesmo tempo, 
o papel de associado e de 
dono do negócio.  

Inicialmente, no Woop 
Sicredi é possível associar-se 
e criar uma conta 100% di-
gital, sem papel; ter acesso 
à conta corrente com paga-
mentos de contas de con-
sumo e transferências; pou-
pança; limites e créditos; 
cartão 100% digital; auten-
ticação digital; programa 
de fidelidade e organizador 
financeiro. Baseado no de-
senvolvimento por meio de 
metodologia ágil, o Woop 
Sicredi vai gradualmente 
integrar novas funcionali-
dades. Para associar-se ao 
Woop Sicredi, assim como 
acontece na associação pre-
sencial às cooperativas que 
formam o Sicredi, é neces-
sário integralizar um valor 
no capital social da coope-
rativa. 

Para baixar o Woop Si-
credi, é só acessar as lojas 
de aplicativos dos siste-
mas Android e iOS ou o 
endereço  www.woopsi-
credi.com.
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