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2015:  
CREDIABC chega ao topo do pódio

Como esse ano passou voan-
do! Foi como aqueles carros 
de Fórmula 1, que passam 

zunindo pela pista. Mesmo passan-
do depressa, 2015 está sendo muito 
marcante. 

Na verdade, este ano guardará uma 
das maiores marcas da CREDIABC: 
a inauguração da nossa sede pró-
pria. Só isso já seria motivo para a 
gente estourar vários espumantes 
na virada para 2016. 

Felizmente tem mais, muito mais. 
Basta percorrer os corredores do 
nosso novo prédio para ver e conhe-
cer tudo de bom que passamos a 
disponibilizar para nossos associa-
dos. Digo que não basta ver, que 
precisa conhecer, porque muitas 
das melhorias são estruturais, estão 
nos procedimentos e na tecnologia 
para prestarmos um atendimento 
cada vez melhor, como o software 
que desenvolvemos para agilizar e 
deixar ainda mais seguras as opera-
ções financeiras.

Falando em atendimento aos nossos 
associados, volto à Fórmula 1, por-
que eles nos deram motivo para es-
tourar um champanhe do tamanho 
daqueles que os pilotos levam para 
o pódio: responderam em massa à 
inédita e pioneira pesquisa de qua-
lidade que realizamos e deram um 
retorno para lá de positivo para nos-
sas realizações. Isso não tem preço. 
É a coisa mais gostosa do mundo, 
ver nosso esforço reconhecido pe-
los proprietários. Sim, proprietários, 
porque a CREDIABC é dos associa-
dos. E 98% deles apontaram plena 
confiança em nossa administração. 

A equipe da Cooperativa se sentiu 
no alto do pódio, estourando a rolha 
e espirrando espumante em cima 
de todo mundo. É um prazer enorme 
saber que estamos correspondendo 
às expectativas, que são altas, ainda 
bem. Detectamos, pela pesquisa, a 

vontade de que a gente ofereça ain-
da mais serviços e até novos produ-
tos. Já estamos estudando formas 
de atender às ótimas ideias apresen-
tadas na pesquisa. 

E, claro, como o fim do ano se 
aproxima, no dia 9 de novembro, a 
CREDIABC inicia a distribuição da 
tradicional cesta natalina, que este 
ano acontecerá em nossa sede, sem 
a necessidade de pegar senha e ir a 
outro local para retirar. Todo associa-
do, com pelo menos uma integrali-
zação descontada em holerite, tem 
direito à cesta.

Outra coisa boa é que reativamos a 
campanha para trazer novos asso-
ciados. Quem apresentar alguém 
ganha a primeira integralização 
dele. A única regra é que não pode 
haver redução dessa integralização 
do novo associado pelo período de 
12 meses. Veja mais detalhes e ou-
tras novidades nas páginas a seguir.

Aguardamos sua visita em nossa 
nova sede própria. Venha tomar um 
café, conhecer tudo de bom que a 
gente tem a oferecer. Aposto que 
você ficará tão empolgado quanto 
nossa equipe, sentindo-se o número 
um da Fórmula 1.

Gealzi Marques Passos, presidente da CREDIABC
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MELHORIAS

A CREDIABC está sempre em 
transformação para melhor 
atender seus cooperados. 

Seja por fora ou por dentro, seja 
a olhos vistos ou não, sempre são 
promovidas melhorias na infra-
estrutura da cooperativa visando 
mais conforto para o associado e 
agilidade na prestação dos servi-
ços. É possível fazer um mapa do 
caminho para quem visita a nova 
sede para mostrar o que há de 
novo e interessante na CREDIABC.

Pelo lado de fora, a gente percebe 
o quanto a CREDIABC cresceu. 
Agora tem um prédio bonito e im-
ponente, na Travessa dos Vianas, 
nº 65. Pertinho da Prefeitura. A 
construção é moderna, feita es-
pecialmente para receber o asso-
ciado com todos os requisitos de 
conforto e acessibilidade. 

Já na entrada, na nova sala de es-
pera, outra boa notícia: o cafezinho 
para as visitas continua de primei-
ra, feito ao gosto do freguês. Pode 
ser puro ou com leite, chocolate, 
capuccino e moccacino. É uma de-
lícia. Não é à toa que o presidente 
Gealzi Marques Passos se orgulha 
em convidar os associados para 
um café. 

Na sala de atendimento da nova 
Cooperativa, é possível identificar 
como ela está sofisticada.  Os gui-
chês são individualizados para ga-
rantir a privacidade do cooperado.

Outro avanço está na forma de 
atender o associado e na norma-
tização dos procedimentos para 
cessão de crédito. Não há diferen-
ciação política ou de cargos, todos 
passam pelos mesmos procedi-
mentos. 

Já os computadores receberam 
um software de gestão desenvolvi-
do para facilitar  e agilizar o aten-
dimento. 

A nova sede conta com câmeras 
de monitoramento, que garantem 
a segurança do patrimônio, além 
de um poderoso servidor e de um 
moderno sistema de segurança 
para zelar pelos arquivos digitais 
da instituição. 

No segundo andar, vale dar uma 
espiada em como estão armaze-
nados os arquivos em papel da 
CREDIABC. Eles são muito bem 
preservados em mobiliário ade-
quado, moderno, que permite faci-
lidade de consulta e perfeita con-
servação.

Na verdade, essa apresentação 
nem seria necessária, pois o que 
mais importa são os resultados 
e não o caminho para atingi-los. 
Mas como a CREDIABC preza pela 
transparência, de vez em quando, 
vale demonstrar o bom uso das so-
bras da instituição. 

Na nova sala de espera, o associa-
do Genivaldo Brito, 52 anos de ida-
de, 15 de Prefeitura e há nove anos 
associado da CREDIABC, deu suas 
impressões sobre a sede: “É linda 
e muito moderna. Isso é ótimo e é 
em prédio próprio. É bem próxima 
para mim, que trabalho na Avenida 
Kennedy e moro aqui perto”.

Para as instalações, Genivaldo 
guardou mais elogios. “Já me senti 
mais à vontade. O local de atendi-
mento oferece mais privacidade. 
Antes, se você ficava meio sem 
graça de conversar porque quem 
estava ao lado ou atrás poderia 
ouvir. Aqui é mais discreto. Foi um 
trabalho excelente dessa gestão. 
Parabéns!”, disse.

Mais uma vez, o convite está de 
pé: as portas da sede própria da 
Cooperativa estão de portas aber-
tas para os interessados num bom 
papo sobre finanças, nas melhores 
condições do mercado financeiro.

CREDIABC agiliza e 
moderniza procedimentos
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Na quinta-feira, 15 de outubro de 2015, a CREDIABC 
passou a atender seus associados em sua nova sede, 
na Travessa dos Vianas, 65, Centro, São Bernardo do 
Campo. Foi um dia histórico para a Cooperativa.

O presidente da CREDIABC, Gealzi Marques Passos, 
disse que a nova sede não é uma conquista particular, 
mas de todos os associados, que fazem a grandeza da 
Cooperativa. “Tive o privilégio de estar à frente desse 
processo e poder administrar a sua concretização”, 
afirmou o presidente. 

No dia 6 de janeiro de 2014, foram iniciadas as obras 
da nova sede. A construção que havia no local foi de-
molida e os trabalhos das fundações tiveram início. 
Os arquitetos Anna Nico e Alfredo Del Bianco foram 
os responsáveis pela criação do projeto, que tem li-
nhas arrojadas e modernas. 

Na parte interna, o prédio foi projetado para que os 
atendimentos possam ser feitos de forma individual 

e particular, como ocorre nas gerências dos bancos 
mais importantes que operam no País.

História 

A CREDIABC abriu as portas em 1999. Desde a funda-
ção até hoje, quando finalmente inaugurou sua sede 
própria, a Cooperativa passou por diversos endereços. 

O primeiro foi na Associação dos Funcionários 
Públicos Inativos de São Bernardo do Campo, em 
um espaço cedido pelo senhor Clarivalde Versolatto.  
Depois, mudou-se para uma casa na rua Marechal 
Deodoro, conseguida por um dos fundadores, Antônio 
Pelosini. 

Com empenho e dedicação do então diretor operacio-
nal, professor Alamares de Deus Baffile, a CREDIABC 
chegou à rua João Pessoa. O espaço era adaptado 
para as atividades da Cooperativa, mas alugado. 

Presidente Gealzi Marques Passos consolida marco histórico e  
Cooperativa passa a atender agora em prédio próprio

Janeiro 2014

Março 2014

Abril 2014

Junho 2014

Setembro 2014

Dezembro 2014

Janeiro 2015

Outubro 2015

Julho 2015

DESTAQUE

CREDIABC 
inaugura nova sede
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Janeiro 2014

Março 2014

Abril 2014

Junho 2014

Setembro 2014

Dezembro 2014

Janeiro 2015

Outubro 2015

Julho 2015

O sonho dos diretores, desde a fundação, de adquirir 
uma sede própria começou a se concretizar, em 6 de 
setembro de 2013, quando a Diretoria da Cooperativa 
adquiriu o imóvel para a construção da sede própria. 
A negociação foi finalizada no 2º Cartório de Notas e 
Ofícios de São Bernardo, na rua Padre Lustosa, 336. 

Na ocasião, foi entregue o cheque administrati-
vo da compra e a escritura registrada em nome da 
CREDIABC. A liberação da verba para a compra e a 
escolha do imóvel foram decididas em assembleias, 
por meio de votação dos associados.

Ou seja a CREDIABC cresceu, passou a ter sede e ain-
da aumentou o patrimônio. Grande negócio, como é 
todo negócio feito com a Cooperativa.

Associado retira senha para atendimento na nova sede

Nova sala de reuniões da CREDIABC

“Tive o privilégio de estar à frente 
desse processo e poder administrar 

a sua concretização” 
Gealzi Marques Passos
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98% dos associados 
confiam na CREDIABC 
87% pensam primeiro na Cooperativa antes de aplicar ou contrair empréstimos

PESQUISA COMPROVA:

consideram que o 
atendimento é atencioso

94,8%

87%
pensam primeiro na
Cooperativa antes de aplicar 
ou contrair empréstimos

querem maior oferta de 
produtos e serviços, como 
novos seguros e cartões

82,2% %

99% confiável
Pesquisa é

713 respostas

A CREDIABC realizou pesquisa de qualidade com 
os associados e verificou que 98% deles con-
fiam na Cooperativa. Entre os principais resul-

tados obtidos cabe destacar o alto índice de confiabi-
lidade na gestão da CREDIABC. 

Outro fator que merece destaque é que 87% pensam 
primeiro na Cooperativa antes de aplicar ou contrair 
empréstimos. Já 82,2% querem maior oferta de produ-
tos e serviços, como novos seguros e cartões. 94,8%  
consideram que o atendimento é atencioso e 91,4%  
já indicaram a CREDIABC para colegas de trabalho.

A participação na pesquisa foi um enorme sucesso. O 
levantamento foi enviado por e-mail para 3.374 ende-
reços eletrônicos de associados cadastrados. Desse 
total, 713 cooperados acessaram o link e responde-
ram às questões propostas.  

Para que a pesquisa atingisse 99% de confiabilidade 
bastariam 555 respostas, de acordo com os critérios 
matemáticos para amostragem. Ou seja, os dados 
coletados foram além do necessário para garantir a 
precisão do que foi apurado. 

Segundo o presidente da CREDIABC, Gealzi Marques 
Passos, um dado relevante e que requer esclareci-
mentos diz respeito à consciência com relação ao pa-
pel do associado. “A maioria (53,6%) não se considera 
dona da Cooperativa. Mas cabe ressaltar que no coo-
perativismo os associados são, de fato, proprietários 
da entidade”, afirmou Gealzi.

A iniciativa teve por objetivo identificar como está o 
relacionamento entre a CREDIABC e os usuários, ní-
vel de confiabilidade, de qualidade de atendimento, 
satisfação com oferta de produtos e serviços, expec-
tativas com relação a novidades, entre outros pontos 
abordados. 

Ainda de acordo com o presidente da Cooperativa, 
“a partir desta coleta de resultados e da análise das 
sugestões que constavam na pesquisa, a diretoria da 
CREDIABC se mobilizará para atender às principais 
demandas identificadas”.
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Atenção, associado (a):
Para ganhar uma comissão da CREDIABC, 
basta apresentar um novo associado e a 
primeira integralização que ele fizer é 
sua!

Participe! 
Traga hoje mesmo um (a) novo (a) 
associado (a) à CREDIABC e fature o 
seu prêmio.

Importante: 
O novo associado 
só poderá reduzir 
o valor de sua 
contribuição 
mensal após um ano

Mais fácil que 
isso, só andar 
pra frente. informações:

11 4332-3509

"ME DÁ UM 
DINHEIRO AÍ"

PROMOÇÃO

ESTÁ DE VOLTA!

informações:
11 4332-3509

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE NATAL SERÁ NA 
NOVA SEDE, A PARTIR DE 9 DE NOVEMBRO

Este ano, a CREDIABC novamente vai 
distribuir  Cestas de Natal para todos os 
associados.

A partir de 9 de novembro, você pode vir 
retirar a sua cesta diretamente na nova 
sede da CREDIABC: Travessa dos Vianas, 
65, Centro, São Bernardo do Campo.

Horário: das 12h às 18h.

Importante:
Só terá direito à Cesta de Natal, o 
associado que tiver pelo menos uma 
integralização descontada no holerite.

Evite filas:
Se onde você trabalha há vários associados, 
não é preciso virem todos pegar as cestas. 
Faça uma lista com nome, matrícula e 
assinatura de todos e traga na CREDIABC. 



PARCEIROS DA CREDIABC

• LINHA BRANCA

Brastemp/Consul:  Compra de produtos e valores 
deverão ser consultados na CREDIABC.

• INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 

Espaço Brasil Informática:  Consulte valores de 
notebooks e computadores na CREDIABC.

Fast Shop :  
http://fastclub.fastshop.com.br/crediabc

Sony: http://www.sonystyle.com.br Descontos de 
até 13% sobre os produtos oferecidos no site.

• SEGUROS

Beleze Corretora de Seguros:    
Av. Atlântica, 585 sala 12 - Jd.do Mar – São 
Bernardo do Campo (Prédio da Porto Seguro) 
Telefone: 4122-3777  
Site: http://www.belezeseguros.com.br

Sicoob Corretora de Seguros   
Telefone: 2537-6179

• CASA E CONSTRUÇÃO

Grupo Lua Nova: Rua Giacinto Tognato, 691 
Baeta Neves – São Bernardo do Campo 
Telefone: 4330-6699

Móveis Tefran: Rua Jurubatuba, 336/340 – Centro 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4337-5957

Estilo Móveis Projetados: Rua Felício Laurito, 66 
Centro – São Bernardo do Campo 
Telefone: 4330-1622

Telhanorte: Avenida Pereira Barreto, 2.444 
Paraíso – Santo André - Telefone: 3636-2600 

• UTILIDADES DOMÉSTICAS

Home & Cook (PANEX): Av. Álvaro Guimarães, 
1.110 – Planalto – São Bernardo do Campo - 
Telefone: 4390-6834

• EDUCAÇÃO

FIA CIAM: Rua Odeon, 150 – Vila Alcântara 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4335-5070

CNA Idiomas: Rua João Pessoa, 545 – Centro 
São Bernardo do Campo - Telefone: 4125-1066

• AUDIÇÃO E VISÃO

Daron do Brasil: Rua Dr.Albuquerque Lins, 30 4º 
sala 41 – Centro – Santo André  
Telefones: 4427-4749/4427-6899  
Site: http://www.daron.com.br

Center Ótica: Avenida Peri Ronchetti, 1.800 loja 7 
Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo (dentro 
do Supermercado Davó) 
Telefone: 4335-0774

Ótica Eduardo: Rua Marehal Deodoro, 2.096 
Centro – São Bernardo do Campo  
Telefone: 4345-4726

• LAZER E ESPORTE

CVC: Lojas em São Bernardo do Campo

- Avenida Francisco Prestes Maia, 81 – Centro 
Telefone: 4330-0966 
- Carrefour Vergueiro (Av. Senador Vergueiro, 
2.100, Jd.Três Marias) – Telefone: 4121-9877

- Shopping São Bernardo Plaza (Av. Rotary, 624, 
Ferrazópolis) – Telefone: 4128-3663

Judô Sensei Suga - Rua Frei Gaspar, 701 – Centro 
São Bernardo do Campo 
Telefone: 9.900-5886  
Site: http://www.judosuga.com.br

Susan Tur Viagens :  
Telefones: 4463-3042/3013-6777/9.9917-9535  
Site: http://www..gruposusantur.com.br

• VETERINÁRIO

Clínica Veterinária São Bernardo:  
Rua José Bonifácio, 590 – Centro – São Bernardo 
do Campo 
Telefone: 4127-1839


