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Cenário
Apesar do cenário político, em 2017, a economia brasileira deixou para trás uma longa e dura
depressão de sua história. O PIB cresceu, aumentando a confiança dos consumidores e dos empresários
de todos os setores, o que fez com que os empregos começassem a voltar, levando milhões de pessoas
de volta ao trabalho.
Enquanto isso, o cenário externo continuou se mostrando favorável, apresentando uma
recuperação gradual e mantendo o apetite ao risco em relação às economias emergentes, impactando
diretamente nas expectativas de crescimento econômico.
Acompanhando a estabilização econômica, a inflação continua em queda, levando a taxa SELIC
para o seu menor patamar em 20 anos, o que impulsiona o consumo econômico. Contudo, é importante
que em 2018 as reformas de cunho fiscal e ajustes na economia se mantenham, contribuindo para
melhoria das contas públicas e fortalecendo a competitividade da economia brasileira, colaborando para
o aumento dos investimentos produtivos, o que leva a geração de mais empregos, direcionando o cenário
para um crescimento mais acelerado e duradouro, trazendo benefícios para a sociedade.
As cooperativas de crédito continuam se empenhando para manter seus produtos atrativos,
incentivando seus cooperados a realizar seus sonhos, somados à educação financeira, contribuindo com
o crescimento e a evolução financeira da comunidade em que atuam. Com maior equilíbrio de taxas,
continuam compartilhando com seus cooperados os resultados obtidos nas suas operações, ganhando
cada vez mais espaço dentre as soluções financeiras.
A Banricoop continua empenhando-se com diligência para gerar resultados compatíveis com a sua
proposta estratégica, sem abandonar seus princípios e valores, buscando proporcionar aos cooperados,
o seu desenvolvimento econômico e social sustentável, bem como colaborando com a realização de seus
projetos pessoais.

Resultados
Trabalhando com os valores de transparência e efetividade a gestão apresenta os resultados
consolidados do mês de dezembro.

Fonte: Banricoop (2017)
No mês de dezembro, o resultado operacional obtido pela Banricoop realizou-se abaixo do esperado:
enquanto o orçado era de R$ 102,6 mil negativo o realizado foi de R$ 196,4 negativo mil. Se comparado
ao mesmo período do ano anterior realizou-se em R$ 20,4 mil a menos. O Resultado consolidado obtido
no mês foi de R$ 145,2 mil negativo, enquanto em 2016 o valor obtido no mesmo período foi de R$ 5,9
mil. Considerando o período de 2018, o resultado consolidado foi positivo, R$ 1,9 milhão mediante o valor
projetado de 1,5milhão, do qual R$ 1,09 milhão será revertido em juros ao capital para os cooperados.

Fonte: Banricoop (2017)

O quadro de cooperados caiu no mês de dezembro, fechando o período com 8.000 sócios. A
estabilidade reflete o período do ano, caracterizado pelo aumento no volume de desligamentos, o que
impede a continuidade no crescimento. Os cooperados solicitam seu desligamento, pois o resgate do
capital se dá, se solicitado até o fim do período, após a realização da assembleia geral, que ocorre até o
final do mês de abril do ano seguinte. Muitos têm interesse em retornar posteriormente. Apesar disso, a
área comercial continua realizando visitas nas cidades do interior do RS, fortalecendo o relacionamento
com os cooperados. Em dezembro de 2016, a Banricoop contava com 7,43 mil cooperados ao passo que,
no mesmo período de 2017, chegou a 8 mil cooperados, o que representa um crescimento líquido de
0,72%.

Evolução Patrimonial
O Patrimônio Líquido certifica a solidez do negócio. Em dezembro de 2016 o Patrimônio Líquido
estava na casa dos R$ 22,7 milhões. Em 2017 alcança o valor de R$ 25,84 milhões, um crescimento
líquido de aproximadamente R$ 3,1 milhões. Analisando o crescimento dos últimos 4 anos, observa-se
uma evolução contínua e consistente, ainda que o cenário atual seja de incertezas na atividade
econômico-financeira do país.

Fonte: Banricoop (2017)

Ativos Administrados
Os Ativos Administrados evidenciam a solidez e eficácia na gestão do negócio, bem como a confiança
depositada pelos cooperados nos produtos oferecidos pela Banricoop. Em dezembro de 2013, os Ativos
Administrados passavam do saldo de R$ 36 milhões. Já em 2017, o valor chegou a R$ 65,7 milhões, um
crescimento de mais de 82%, representado pelo incremento líquido de R$ 29,7 milhões. Observando-se
o crescimento deste ano em relação ao de 2016, percebe-se que houve um expressivo aumento no
volume, retratado pelo incremento de R$ 7,4 milhões no período. O gráfico evidencia a evolução.

Fonte: Banricoop (2017)

Depósitos a Prazo
A carteira de captação reflete o grau de confiança depositado pelos cooperados no negócio. A
seguir a ilustração da evolução do saldo dos depósitos a prazo, que passou dos R$ 19,6 milhões, em
dezembro de 2013, para R$ 35,9 milhões no mesmo período de 2017, um crescimento de 83,4%,
representado pelo ingresso líquido de mais de R$ 16,3 milhões. Em um ano, o crescimento observado é
de 11,8%, ou seja, aproximadamente R$ 3,8 milhões.

Fonte: Banricoop (2017)

No mês de dezembro, observa-se um decréscimo em relação aos cooperados aplicadores, o que
reflete a estabilidade da carteira. No mês de dezembro de 2016 a carteira de aplicadores era composta
por 1593 cooperados, enquanto que no mesmo período de 2017 o número de aplicadores passou para
1543, ou seja, 50 cooperados a menos.

Fonte: Banricoop (2017)

Crédito
O crescimento da carteira de crédito é um dos fatores mais impactantes no resultado gerado pela
Banricoop. Mas, além do crescimento contínuo da carteira, também é importante o seu crescimento
saudável. Por isso, a gestão da Banricoop está sempre atenta à saúde financeira de seus cooperados,
orientando-os e auxiliando-os na realização de seus projetos e na organização de suas finanças pessoais
e familiares, visando, acima de tudo, uma boa qualidade de vida.
Os gráficos apresentados a seguir ilustram os resultados alcançados ao longo de 2016 e 2017.

Fonte: Banricoop (2017)

A Gestão da Banricoop busca constantemente o equilíbrio das taxas de seus produtos. Em
dezembro de 2017, o crédito líquido concedido foi de R$ 1,8 milhão, valor acima do realizado no ano
anterior, quando foi liberado o valor de R$ 1,46 milhão. Os números sugerem uma retomada no
crescimento da carteira, que vinha sendo impactada pelo plano de Aposentadoria voluntária do Banrisul,
fazendo com que os cooperados quitassem suas operações e deixassem de tomar novos valores na
Cooperativa. Contudo, se comparado ao mesmo período do ano anterior o saldo da carteira sofreu
retração, passando da casa dos R$ 37,45 milhões para R$ 36,56 milhões em 2017, ou seja, 2,38%. Em
relação ao mês anterior, a carteira se manteve estável, passando de R$ 36,7 para R$ 36,56 milhões.

Fonte: Banricoop (2017)

A evolução se mantém equilibrada e com controle do
risco de crédito, uma vez que, 97,17% da carteira concentrase entre os níveis de A e C, o que representa a ótima
qualidade dos tomadores.

Fonte: Banricoop (2017)

Planejamento Estratégico
Uma das bases para uma gestão eficaz é um planejamento estratégico sólido e consistente,
baseado nos cenários projetados e nos objetivos traçados pela direção, mostrando-se crucial para as
organizações. A gestão da Banricoop implementa os projetos e acompanha periodicamente o
desempenho dos indicadores estratégicos delineados pelo Conselho de Administração (órgão
representante dos cooperados), buscando o contínuo atingimento das metas projetadas. A seguir o mapa
estratégico da Banricoop, ilustrando os resultados obtidos no ano de 2017. Os objetivos de cor verde
indicam a realização acima de 90% da meta estabelecida, os em vermelho apontam o realizado abaixo
de 80% e os em branco não foram executados.

Fonte: Banricoop (2017)

Governança Corporativa
A governança na Banricoop representa o conjunto de boas práticas, baseado nos princípios e
valores da organização, que visa contribuir para o alinhamento dos interesses e transparência, além de
preservar e otimizar o seu valor institucional, colaborando para a sua perenidade.
Desde o ano de 2008 a Banricoop vem adotando medidas que assegurem o direito de propriedade
de cada cooperado, representado pelo seu direito a voto e participação nos órgãos estatuários, bem como
a prestação de contas, pautando o relacionamento com os diversos públicos envolvidos, na ética e valores
sustentáveis.
A estrutura de governança corporativa do Banricoop é composta pelo Conselho de Administração,
composto por 7 cooperados eleitos em assembleia geral; Diretoria Executiva, composta por 3 membros:
Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro. O Conselho Fiscal configura-se como órgão
independente da gestão e é composto por 6 cooperados eleitos em assembleia geral, sendo 3 efetivos e
3 suplentes.
O Estatuto Social da Banricoop estabelece a segregação de funções entre o órgão estratégico e
executivo definindo as atribuições de cada um, com intuito de evitar eventuais conflitos de interesse. Em
todos os níveis, as decisões são tomadas de forma colegiada, abrangendo as diversas esferas do negócio.
A gestão é amparada por comitês que tratam do monitoramento de riscos, marketing, crédito e
cobrança, além do comitê de ética.
Riscos
A gestão da Banricoop também está atenta os controles de risco, estabelecendo normas e
controles que permitem estabelecer medidas preventivas ou corretivas aos riscos inerentes ao negócio.
•

Risco de Mercado

O risco de mercado está atrelado à variação das taxas de juros e consequentes perdas econômicas
devido a alterações adversas nessas taxas. Esse risco é monitorado continuamente com o objetivo de avaliar
a eventual necessidade de mudança das origens e aplicações de recursos, bem como é acompanhado o
cumprimento da política de investimentos da Banricoop, estabelecida pelo Conselho de Administração.
•

Risco de Liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez é realizado através de procedimentos de identificação,
avaliação, monitoramento e controle de riscos associados à liquidez da Banricoop, envolvendo o fluxo de
caixa, a movimentação financeira e de capital e a inadimplência. O monitoramento assegura que a Banricoop
tenha recursos suficientes para atender às necessidades operacionais.

•

Risco de Crédito

A gestão do risco de crédito é efetuada a partir da política estabelecida pelo Conselho de
Administração, que indica os parâmetros do negócio e a mensuração adequada das perdas esperadas e
não esperadas, assim como os indicadores de exposição ao risco de crédito e de rentabilidade.
•

Prevenção e Combate aos crimes de Lavagem De Dinheiro e Financiamento do
Terrorismo

O monitoramento de operações que possam caracterizadas como crimes de lavagem de dinheiro é
estabelecido por políticas e procedimentos efetivos que permitem controlar as movimentações financeiras
dos cooperados. Diariamente, são monitoradas as movimentações financeiras sujeitas a este risco, sendo
que, identificada qualquer irregularidade, são tomadas as medidas corretivas necessárias.
Projetos Sociais
A Banricoop tem consciência da importância do papel da terceira idade para a sociedade. Por isso, se
preocupa com a inserção deste público no mundo digital, promovendo cursos para utilização de smartphones
através de projetos como o Cooperação Digital. O projeto teve sua primeira edição no mês de junho,
contando com uma turma de 5 alunos da terceira idade e sua segunda edição no mês de agosto, contando
com a presença de 8 alunos. Mas a proposta não parou por aí: no mês de outubro, mais uma turma participou
do projeto, contando com a presença de 8 alunos.

