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Cenário
Observando o âmbito em geral, constata-se em 2018 um cenário econômico caracterizado pela
instabilidade, acompanhado de um lento processo de recuperação. O crescimento se manteve relativamente
baixo ao longo do período, e, ao seu final, apresentou desempenho inferior à projeção efetuada por
especialistas. A volatilidade está ligada às incertezas do processo eleitoral ocorrido, além das condições
externas menos favoráveis aos países emergentes.
Apesar dos riscos enfrentados ao longo do ano para manter a inflação próxima da meta, os índices
perduraram em níveis confortáveis.

O cenário se mostrou especialmente desafiador com a greve dos

caminhoneiros, no segundo trimestre, além do processo eleitoral, ocorrido no mês de outubro. A partir deste
momento as expectativas passaram a pairar sobre a implementação das reformas e medidas necessárias na
atual conjuntura, o que poderá levar o país a uma renovação no processo de recuperação da atividade
econômica.
Outro fator econômico que também merece destaque é o nível das taxas de desemprego, importante
indicador da atividade econômica do país, que se manteve abaixo do essencial no ano. Apesar do crescimento
da população ocupada, incentivado pelo aumento do trabalho informal ou por conta própria, a polução
desocupada no país continuou acima de 10%, o que representa muitos trabalhadores deixando de movimentar
saudavelmente a economia.
Inseridas neste cenário, as cooperativas de crédito perduram 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 segue perseguindo a geração de 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 contribuindo com a realização de seus projetos pessoais.

Resultados
Trabalhando com os valores de transparência e efetividade, a gestão apresenta os resultados
consolidados do ano de 2018.

Fonte: Banricoop (2019)
O resultado operacional obtido pela Banricoop obtido para o exercício de 2018 foi de R$ 222,8 mil,
enquanto o resultado consolidado obtido para o período foi de R$1,03 milhão. Confrontando os números com o
cenário do ano anterior, observa-se uma queda de R$ 592,2 mil no resultado operacional e de R$ 675,6 mil no
resultado consolidado, influenciada especialmente pelo cenário econômico. A diferença está ligada,
essencialmente, à queda da taxa SELIC no período, o que impactou diretamente na rentabilidade das carteiras
de crédito e investimentos, que são as principais fontes de receita da Cooperativa.

Cooperados

Fonte: Banricoop (2019)

O número de cooperados se mantém em constante crescimento ao longo dos anos. Em 2018, o quadro
de associados identificados ao final do exercício foi de 8.155 cooperados, mediante 8000 no ano anterior. No
período, foram admitidos mais de 530 novos cooperados, enquanto 70 retornaram para a Cooperativa. O
crescimento só não foi maior em função do número de desligamentos. A evolução está ligada à presença da
equipe da Banricoop nas cidades do interior do RS, o que gera novas adesões e aumenta o número de negócios
com os cooperados, fortalecendo o seu relacionamento com a Cooperativa.

Evolução Patrimonial
O Patrimônio Líquido certifica a solidez do negócio. Ao final do período de 2017, o Patrimônio Líquido
estava na casa dos R$ 25,84 milhões. Já em 2018 alcançou o valor de R$ 28,13 milhões, um crescimento
líquido de aproximadamente R$ 2,3 milhões. Analisando o crescimento dos últimos 4 anos, observa-se uma
evolução contínua e consistente, o que reforça a credibilidade da Banricoop junto aos seus cooperados.

Fonte: Banricoop (2019)

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 2014, os Ativos Administrados
estavam na casa dos R$ 42,78 milhões. Já em 2018, o valor chegou a R$ 64,71 milhões, um crescimento de
mais de 51%, representado pelo incremento líquido de aproximadamente R$ 21,97 milhões. Observando-se o
saldo de 2018 em relação ao de 2017, observa-se pequena redução.
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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$ 23,47 milhões, no ano de 2014 para
R$ 32,19 milhões ao término de 2018, um crescimento mais de 37%, representado pelo ingresso líquido de
mais de R$ 8,7 milhões. No último ano, observa-se decréscimo de 10,4% na carteira em relação ao período
anterior, motivado pelo cenário econômico desafiador vivido no período, motivando os cooperados a lançar mão
de suas economias para fazer frente aos seus compromissos financeiros.
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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 dos últimos anos.
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A Gestão da Banricoop busca constantemente o equilíbrio das taxas de seus produtos. Em 2018, a média
de crédito líquido concedido foi de R$ 1,75 milhão por mês, valor superior ao realizado no ano anterior, quando
foi liberado o valor médio de R$ 1,53 milhão mensal. Já o saldo da carteira cresceu, passando de R$ 36,56
milhões em 2017 para R$ 39,21 milhões em 2018, ou seja, uma evolução de 7,3%. Observando os valores
concedidos em cada ano, nota-se de 2017 para 2018 um crescimento de 13,8%, evidenciado pelo valor de R$
2,5 milhões.
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A evolução se mantém equilibrada e com controle do risco de
crédito, uma vez que, 97,9% da carteira concentra-se entre
os níveis de A e C, o que representa a ótima qualidade dos
tomadores.

Fonte: Banricoop (2019)

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
em 2018. Os objetivos de cor verde indicam a realização acima de 90% da meta estabelecida, os em amarelo
demonstram o realizado de 80% a 90% da meta, os em vermelho apontam o realizado abaixo de 80% e os em
branco não foram executados.

Fonte: Banricoop (2019)

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.

Transparência
Primando pela transparência junto aos seus cooperados, a Gestão da Banricoop visita o interior do Estado
para prestar contas e apresentar os resultados do ano que passou, além de divulgar o andamento de seus
principais projetos. É também um importante momento em que os cooperados podem votar, de forma
democrática, nos rumos da Cooperativa. Em 2018, foram realizadas 7 Pré-assembleias nas principais cidades do
interior de cada Sureg, contando com a participação de 239 cooperados. Além disso, foi realizada a Assembleia
Geral Ordinária, que contou com a participação de 398 associados, responsáveis pela eleição dos Conselheiros
Fiscais.

Previdência Privada
Olhar para o futuro e planejá-lo tem se tornado cada vez mais essencial na vida das pessoas. Atenta a
isso, a Banricoop oferece para seus cooperados um plano de previdência privada. O plano oferece condições para
que os participantes possam se preparar com tranquilidade e por toda a vida com um planejamento financeiro e
previdenciário. O Prevcoop tem sua base na filosofia cooperativista, não possui fins lucrativos e foi desenvolvido
exclusivamente para aos associados e funcionários de Cooperativas. A administradora do Prevcoop é a Quanta,
uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, com mais de 13 anos de eficiência na gestão
previdenciária e que está em constante evolução.

Cooperação digital
A Banricoop tem consciência da importância da inclusão digital da terceira idade na sociedade. Por isso,
promove cursos de inserção digital junto a smartphones para este público. Em 2018 ocorreram 5 edições do
curso para este público, contanto com 32 participantes, entre cooperados e familiares.

Código de Conduta
O Código De Conduta Banricoop determina a forma como devem ser conduzidas as relações entre todos
os públicos de interesse relacionados à Banricoop, estabelecendo padrões de conduta e comportamento para a
condução das relações internas e externas, baseando-se nos valores institucionais, pautados em preceitos
éticos, legais, morais e de responsabilidade socioambiental. Ocorrências são registradas através de canal
específico no site e, quando recebidas, são encaminhadas ao Comitê de ética para avaliação e encaminhamento
dos registros.

Política de Relacionamento com Cooperados
A Política Institucional de Relacionamento com Cooperados define os princípios a serem observados no
relacionamento com cooperados e usuários de produtos e serviços da Banricoop, estabelecendo diretrizes a
serem seguidas por todas as áreas, consolidando as ações institucionais e aperfeiçoando o fluxo das
informações corporativas, gerando o comprometimento de todos os profissionais da Cooperativa.

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.

Plano de Continuidade de Negócios
O Plano de Continuidade de Negócios provê uma estrutura para construir resiliência organizacional.
Identifica e planeja o que é necessário para que a Banricoop continue cumprindo com suas obrigações no caso
da ocorrência de um evento grave de interrupção de suas operações.

Canal Indícios de Ilicitudes
Através do canal de registro de Ilicitudes, colaboradores, cooperados, usuários, parceiros ou fornecedores
podem reportar, sem a necessidade de se identificarem, quaisquer situações relativas a indícios de ilicitudes de
qualquer natureza, relacionadas às atividades da Banricoop. O Conselho de Administração da Banricoop nomeou
componente organizacional específico para receber as ocorrências reportadas, de forma isenta, independente,
confidencial e imparcial e dar o encaminhamento às áreas competentes para o tratamento das situações, bem
como reportar ao Banco Central do Brasil nos prazos estipulados.

