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MeNSAGeM DO PResidente

2019 foi  um ano excepcional  para a Unipr ime Pioneira. 

Tivemos o maior resul tado de nossa histór ia. Fruto de árduo trabalho não só na 

geração de recei tas provenientes de operações de crédi to,  como também no aumento 

da recei ta com produtos e serviços,  redução de provisões e aumento na recuperação de 

crédi tos. 

Inauguramos nova agência,  expandimos fronteiras. Conservamos nossa qual idade de 

atendimento e o grau de resolut iv idade, como comprova o índice NPS. 

Conquistamos, junto ao Banco Central ,  o direi to de expansão para Santa Catar ina e Rio 

Grande do Sul . 

Mant ivemos o foco no cooperado, f ié is à nossa missão, preservando nosso propósi to. 

Trabalhamos met iculosamente na construção de um novo organograma. Modernizamos 

processos e melhoramos nossa ef ic iência. 

In ic iamos uma revolução tecnológica com a implantação da mais moderna tecnologia de back 

of f ice,  da assinatura eletrônica dos contratos de crédi to pela ferramenta DocuSign e de novas 

funcional idades na interface do car tão de crédi to.  

Cr iamos a corretora de seguros,  o domicí l io bancár io para recebimento das vendas com 

maquinetas de car tão e a possibi l idade de negat ivação dos boletos v ia SERASA.  

Muito mais tecnologia está por v i r. Alcançamos 2020 num novo patamar de matur idade 

empresar ia l ,  prontos para abraçar o mundo digi ta l  e enfrentar os novos desaf ios que 

nos esperam.
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MeNSAGeM DA DIRetORIA
executivA

2019 foi  um ano desaf iador,  de embate e mudanças constantes no 

cenár io econômico. 

Ao nosso ver,  embates e mudanças impulsionam e propic iam a evolução e a 

busca por novos caminhos, sem estes dois determinantes no mundo corporat ivo 

e empresar ia l  não há o que se falar em crescimento. 

A c lareza do nosso propósi to,  a t ransparência das nossas ações, a s inergia 

existente entre todos os envolv idos e comprometidos com a nossa Cooperat iva, 

cooperados, colaboradores,  parceiros de negócios,  fornecedores, propic iaram 

um resul tado expressivo,  d igno de celebrarmos com entusiasmo frente à todas 

adversidades enfrentadas e absorvidas no decorrer do ano.

Para 2020, muito t rabalho pela f rente,  perspect ivas sól idas de crescimento, 

opor tunidades, bons negócios para a cooperat iva e para todos os que 

compõem a Cooperat iva. 
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A Unipr ime Pionei ra faz par te  do 

Sis tema Unipr ime,  que in tegra 

8 cooperat ivas s ingulares com 

atuação nos Estados do Paraná, 

Mato Grosso,  Mato Grosso do Sul , 

São Paulo e Santa Catar ina. 

Com mais de 54 mi l  cooperados 

atendidos em 66 agências, 

o  s is tema destaca-se pelos 

excelentes resul tados gerados 

aos seu Cooperados. Em 2019 o 

s is tema at ing iu R$ 136 mi lhões em 

sobras.     
54 mil
Cooperados

R$ 4,6  bilhões
em Ativos

7.876
Cooperados

R$ 322 milhões
em Ativos

R$ 215 milhões
em Operações de Crédito

10 Agências
PR E MS

R$ 12 milhões
em SobrasR$ 136 milhões

em Sobras
66 Agências
em cinco estados
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1. Campanha de Poluição Sonora
Ações nas escolas,  em espaços públ icos,  meios de 

comunicação,  forças unidas em parcer ias. Foi  com essa 

grande mobi l ização,  rea l izada em abr i l  de 2019,  que a 

comunidade das c idades de abrangência da Unipr ime 

Pionei ra fo i  sens ib i l izada sobre os problemas que a 

polu ição sonora t raz para a saúde.

2. Semana de Educação Financeira
Na edição de 2019,  a  Unipr ime rea l izou 20 eventos e 

contou com a par t ic ipação de mais  de 1.300 pessoas 

na Semana ENEF,  levando in formações sobre educação 

f inancei ra,  de forma gratu i ta ,  à  comunidade.

3. Dia de Cooperar
O Dia de Cooperar,  comemorado em todo o Bras i l  no d ia 

6 de ju lho,  fo i  ce lebrado nas c idades onde a Unipr ime 

Pionei ra está presente. Mais  do que ce lebrar  a  data, 

a  cooperat iva,  por  meio da d i re tor ia ,  seus cooperados 

e co laboradores,  se envolveu em ações que t rouxeram 

benef íc ios para as comunidades onde está inser ida.

Em Toledo,  as cooperat ivas par t ic ipantes da mobi l ização 

se uni ram para benef ic iar  a  Fundação Waldyr  Lu iz 

Becker,  de apoio ao pac iente com câncer. A ent idade fo i 

contemplada com a est rutura de um conta iner  que abr iga o 

espaço para ar tesanatos,  com a produção e exposição dos 

produtos fe i tos pe los vo luntár ios. A lém d isso,  foram doados 

roupas,  ca lçados,  cober tores e a l imentos à ent idade.

Em Marechal  Cândido Rondon,  as cooperat ivas 

organizaram um dia rep leto de at iv idades para a população 

na Praça Wi l ly  Bar th . Já em Palot ina,  co laboradores da 

Unipr ime,  juntamente com pais,  a lunos e vo luntár ios, 

aux i l iaram na rev i ta l ização da Escola Munic ipa l  Cel ino 

Rocha de Araújo. 

Uma mobi l ização em Assis  Chateaubr iand reuniu d iversas 

ações,  como a ent rega de mais  de 100 cober tores para o 

Auxí l io  Fraterno e Casa Abr igo,  or ientação aos motor is tas 

sobre a impor tânc ia do respei to  a fa ixa de pedestres, 

consc ient ização do uso do ce lu lar  no t râns i to,  o fer ta  de 

testes ráp idos de saúde,  como afer ição da pressão ar ter ia l , 

teste de g l icemia e cá lcu lo do IMC. Na ocasião,  também 

foram coletadas 2,5 toneladas de l ixo e le t rôn ico.

As cr ianças e a saúde bucal  foram as protagonis tas da 

ação rea l izada em Santa Helena. A Unipr ime mobi l izou 

cr ianças e adolescentes,  de 4 a 16 anos,  para o Centro 

de Convivência In tegra l  da Cr iança e do Adolescente 

onde duas c i rurg iãs dent is tas or ientaram o públ ico sobre 

os cu idados com a h ig iene bucal . Cerca de 180 cr ianças, 

d iv id idas em 4 turmas,  foram at ing idas com a ação e 

COMUNIDADe
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levaram para casa um k i t  personal izado contendo escova 

de dentes,  creme denta l  e  f io  denta l .

O movimento em Goioerê fo i  em pro l  da Casa das 

Fra ldas que atende cerca de 150 pessoas acamadas. 

Os vo luntár ios co laboraram com a produção de 15 

mi l  un idades. A lém d isso,  a  Unipr ime doou um valor 

f inancei ro para a ent idade.

O desaf io  em Guaíra fo i  ar recadar  recursos para a compra 

de cober tores,  ent regues à Associação de Proteção à 

In fânc ia e Adolescência da Vi la  Margar ida,  que atende 

cr ianças e jovens em s i tuação de vu lnerabi l idade soc ia l . 

O objet ivo fo i  a lcançado e 40 unidades foram adqui r idas.

A união das cooperat ivas em Ubi ratã fo i  em pro l  da 

Escola Munic ipa l . Os vo luntár ios in ic iaram a p in tura nos 

banhei ros da inst i tu ição e confecc ionaram sabonetes e 

d i fusores de aromas em parcer ia  com uma cooperat iva 

mir im e os professores da escola. 

Já os cooperados da agência de Medianei ra se 

mobi l izaram em pro l  de uma ent idade que atende cr ianças 

e adolescentes,  a  Sociedade Semear,  e  doaram cerca de 

340 l i t ros de le i te. 

4. Natal  Sol idár io
Na Campanha Nata l  Sol idár io  o espí r i to  de união,  amor 

e so l idar iedade se mater ia l iza em presentes que são 

doados às cr ianças,  adolescentes e adul tos das ent idades 

se lec ionadas. Na 13ª  ed ição mais  de 1000 pessoas foram 

contempladas,  em nove c idades da reg ião.

5. Star tup Uniprime

Buscar  so luções cr ia t ivas para desaf ios da cooperat iva. 

Esse fo i  o  ob jet ivo do pr imei ro Star tup Unipr ime. Foram 

t rês etapas de uma jornada de inovação,  cr ia t iv idade e 

cooperat iv ismo percorr idos por  c inco t imes formados por 

acadêmicos de d i ferentes cursos que mergulharam no 

universo cooperat iv is ta  e acrescentaram sua energ ia e 

ide ias d isrupt ivas em pro l  desse movimento. Ao f ina l ,  foram 

d is t r ibuídos R$ 5 mi l  em premiação aos t imes,  a lém da 

apl icação do pro je to vencedor  na cooperat iva.

Outras ações

-  Campanha Legal ;

-  Dia da Bondade;

-  Em Janei ro recebemos a honrosa v is i ta  do Cônsul  Gera l  do 

Japão,  Sr. Haj ime Kimura;

-  Café da manhã das Indúst r ias – Ac imacar  Marechal ;

-  Workshop de crédi to  ACIME – Medianei ra;

-  Par t ic ipação em evento promovido pelo COJEM.
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1. AGO

Honest idade,  respei to  e t ransparência. Valores que se 

mater ia l izaram no processo assemblear  2019 encerrado no d ia 

18 de março,  na Assemble ia Gera l  Ord inár ia  (AGO). Durante 

o evento o pres idente da cooperat iva Dr. Or ley Campagnolo 

apresentou aos cooperados as ações promovidas no ano 2018, 

o  ba lanço f inancei ro e o p lanejamento para 2019.

2. Boas Vindas

Começar  uma re lação duradora e saudável  com um cooperado 

pode ter  o  re forço de uma ação est ruturada de recepção. Esse 

é o ob jet ivo do Programa de Boas-Vindas Unipr ime,  d isponíve l 

para todas as agências. Durante o ano foram real izadas 

d iversas ações para recepcionar  os novos cooperados,  de forma 

ind iv idual  ou em grupo.

3. Agência

Mundo Novo/MS

Fronte i ra  não é s inônimo de l imi tação,  especia lmente para 

a Unipr ime Pionei ra que avançou sua área de atuação para 

o Estado do Mato Grosso do Sul  ao inaugurar,  no d ia  22 de 

novembro,  a  agência na c idade de Mundo Novo. A aposta no 

COOPeRADO
potenc ia l  desta ter ra e de seu povo encora jou a rea l ização 

do pro je to,  ideal izado há anos e concret izado em uma sala de 

aprox imadamente 145 metros quadrados,  loca l izado em uma das 

pr inc ipa is  avenidas da c idade su l  mato-grossense.

Medianeira e Goioerê

Durante o ano as agências de Medianei ra e Goioerê passaram 

por  uma t ransformação,  tornando-as modernas e aconchegantes, 

propíc ias para rea l izar  bons negócios e proporc ionar  confor to  aos 

cooperados. A agência de Medianei ra ganhou um novo espaço 

a inda maior  e  a de Goioerê fo i  repaginada no endereço atual .

4. Campanhas

Car tão Premiado Unipr ime

Pelo s imples fa to de ut i l izar  o  car tão de crédi to  os cooperados 

concorreram a 12 prêmios durante a campanha: adegas de v inho, 

apare lhos de home teather,  ca ixas de som e cafete i ras. A campanha 

fo i  rea l izada de dezembro de 2018 a março de 2019.

Quem Indica Amigo É

In ic iada em abr i l ,  a  campanha consis t iu  na ind icação por  par te  do cooperado 

de c inco amigos para abr i r  conta na Unipr ime. A cada duas aber turas efet ivas 

o cooperado fo i  premiado com um v inho e um abr idor  prof iss ional .
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Aplicação Premiada

Vinte e t rês cooperados das agências da Unipr ime foram 

premiados com nove churrasquei ras e lé t r icas,  nove adegas 

de v inho e c inco v iagens. E les rea l izaram invest imentos nas 

modal idades de apl icações únicas e programadas em RDC 

e Capi ta l  Soc ia l  da Cooperat iva. A lém d isso,  ao contratar 

ap l icações programadas ganharam um cof re personal izado e 

também par t ic iparam de sor te ios mensais  de k i t  v inhos por 

agência durante a campanha,  rea l izada de abr i l  a  novembro. 

Outubro Rosa e Novembro Azul

A promoção “Sua Vida mais  Segura” premiou com um k i t 

O Bot icár io  os cooperados que adqui r i ram novos seguros 

nas modal idades: v ida,  res idencia l ,  auto,  empresar ia l  e 

responsabi l idade c iv i l ,  no per íodo de outubro a novembro. 

Crédito ações sustentáveis

A Unipr ime passou a oferecer  vantagens na l inha de 

crédi to  soc ioambienta l  a  f im de incent ivar  ações em pro l  da 

sustentabi l idade. A campanha fo i  in ic iada no mês de junho.

Outras ações

-  Fest iva l  Automot ivo

-  Exposição Mi tsubish i

-  Exposição Soder  (Yamaha)

5. Datas comemorat ivas 

D ia da Mulher

As mulheres que fazem da Unipr ime Pionei ra uma grande 

cooperat iva foram homenageadas no d ia  8 de março. Para 

as cooperadas um pote de gele ia  de p imenta fo i  ent regue 

s imbol izando a força femin ina. Para as co laboradoras,  out ra 

sur presa: uma marmi t inha recheada de doc inhos gourmet 

complementaram a ce lebração.

Dia das Mães

No mês de maio fo i  rea l izado o Concurso Cul tura l  “Minha mãe é. . . ” . A 

ganhadora da melhor  f rase presenteou sua mãe com uma jo ia . 

Dia dos Namorados

O sor te io  da promoção “Você merece um momento pr ime com seu amor! ” fo i 

rea l izado no d ia  11 de junho. A Unipr ime premiou os ganhadores com 4 jantares 

no va lor  de R$ 300,00 para a no i te  de Dia dos Namorados.
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Arraiá Unipr ime

Em c l ima de Festa Junina teve Arra iá  da Unipr ime na sede 

admin is t ra t iva e nas agências da cooperat iva na ú l t ima semana de 

junho.

Dia do Homem

Os cooperados da Unipr ime receberam um mimo em comemoração 

ao Dia do Homem: um abr idor  de garrafas personal izado e cheio de 

est i lo.

Dia dos Pais

O papel  de pai  mui tas vezes é fe i to  pe lo avô,  t io,  mãe. . . A Promoção 

“Amor de Pai  não tem L imi te” premiou os cooperados com 10 ca ixas 

de som e um notebook/ tablet .

1. Conselhos e diretores
Posse no Sescoop

O Diretor  Super in tendente da Unipr ime Pionei ra,  Dr. 

Hi roshi  Nish i tan i ,  fo i  empossado como conselhei ro 

admin is t ra t ivo do Sescoop,  no d ia  16 de abr i l .

Congresso de Cooperat iv ismo
Dr. Hi roshi  Nish i tan i  par t ic ipou de 8 a 10 de maio do 14º 

Congresso Bras i le i ro  de Cooperat iv ismo (CBC),  rea l izado 

em Brasí l ia . Com o tema pr inc ipa l  “O cooperat iv ismo 

do fu turo se const ró i  agora” ,  as d iscussões do evento 

est iveram pautadas em torno de se is  temas: Comunicação, 

Governança e Gestão,  Inovação,  In tercooperação, 

Mercado e Representação. 

Conferência de Cooperat iv ismo Financeiro
O di retor  operac ional  da Unipr ime Pionei ra,  Dr. 

Valdomiro Vendramin i ,  representou a cooperat iva 

na Conferênc ia In ternac ional  de Inovação no 

Cooperat iv ismo Financei ro -  Cr i8 ,  rea l izado nos 

d ias 27 e 28 de junho,  em Mar ingá. O evento teve 

como temát ica pr inc ipa l  “Como inovar  sem perder  o  DNA 

CAPITAL HUMANO
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cooperat iv is ta” e  o ob jet ivo de opor tun izar  aos par t ic ipantes 

o aprendizado e a t roca de exper iênc ias com especia l is tas e 

d i r igentes cooperat iv is tas do Bras i l ,  dos EUA, França,  Israe l 

e  Alemanha.

HSM Expo
De 4 a 6 de novembro Dr. Valdomiro Vendramin i  e  Dr. 

Hi roshi  Nish i tan i  marcaram presença no maior  evento de 

gestão e l ideranças da Amér ica Lat ina,  a  HSM Expo. O 

evento rea l izado em São Paulo,  reuniu mi lhares de pessoas 

que par t ic iparam de d iversas programações,  absor vendo 

conteúdos sobre co laboração,  inovação,  sustentabi l idade, 

humanização e mui to  mais.

Encontro de diretores
Dr. Hi roshi  Nish i tan i  par t ic ipou no d ia  12 de novembro 

da reunião de d i re tor ia  da Ocepar,  promovida pela 

Organização das Cooperat ivas Bras i le i ras (OCB). Foi  a 

pr imei ra vez que o Encontro de Di retores ocorreu na Casa 

do Cooperat iv ismo,  em Brasí l ia ,  onde está loca l izada a sede 

da unidade nac ional . A in ic ia t iva s imbol izou o sent imento de 

união e in tegração.

27

Planejamentos
Um grupo formado por  conselhei ros,  d i re tores,  gerentes 

e assessores representaram a Unipr ime Pionei ra no 

Planejamento Est ratég ico 2020 da Centra l  Unipr ime. 

O evento,  rea l izado em Foz do Iguaçu nos d ias 26 e 

27 de setembro,  t rouxe ao debate o tema Inovação em 

Cooperat iv ismo.

Aval iar  os resul tados,  def in i r  novos objet ivos e pro je tar 

as ações -  tudo com o radar  vo l tado para a inovação. 

Essa fo i  a  d inâmica do Planejamento Est ratég ico 2020 

da Unipr ime Pionei ra,  rea l izada no d ia  11 de outubro na 

sede da cooperat iva.

Programa de Inovação
Os Agentes de Inovação e Transformação da Unipr ime 

Pionei ra percorreram t r i lhas de aprendizado do 

Programa de Inovação promovido pela Ocepar  em 

parcer ia  com ISAE ( Inst i tu to  Super ior  de Admin is t ração 

e Economia)  durante meses. O ú l t imo encontro da 

jornada aconteceu nos d ias 18 e 19 de setembro. O 

objet ivo fo i  preparar  e  gravar  o  p i tch do Programa 

de Inovação Cooperat iva (PIC)  da opor tun idade de 

inovação ident i f icada pelos par t ic ipantes de cada 

cooperat iva. Foi  um vídeo de até c inco minutos onde os 

representantes das ent idades defenderam sua proposta.
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Programa de Excelência em Gestão Cooperat iva 

O coordenador  de Desenvolv imento Cooperat ivo do Sescoop/

PR,  Al f redo Kugeratsk i  Souza esteve na sede Unipr ime nos 

d ias 12 e 14 de junho,  para dar  cont inu idade ao Programa 

de Excelênc ia em Gestão Cooperat iva (PEGCOOP). E le 

conversou com gerentes e assessores para reaval iar  o 

progresso das ações. No encontro,  A l f redo a l inhou,  junto 

com a equipe,  pontos de melhor ias que i rão ao encontro 

aos objet ivos propostos,  sempre com foco na excelênc ia da 

gestão da cooperat iva.

Anál ise Competi t iva
O ex-re i tor  da UFPR. especia l is ta  em market ing,  Dr. Zak i 

Akel ,  esteve na Unipr ime Pionei ra no d ia  12 de abr i l  para 

fazer  um exercíc io  com os conselhei ros sobre Anál ise 

Compet i t iva -  “Cenár ios desaf iantes ex igem v ig i lânc ia 

constante” e  “A juste das ve las aos novos ventos” . Segundo, 

Dr. Zak i ,  a  equipe está atenta e antevendo as mudanças com 

pro jetos que já  estão em implantação na cooperat iva.

Outras ações
Encontro Estadual  de Cooperat iv is tas Paranaenses 

2. Colaboradores
In tegração dos novos
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Com o objet ivo de garant i r  o  melhor  acolh imento e 

preparo dos novos co laboradores,  a  Unipr ime Pionei ra 

possui  um programa de in tegração que promove 

inst ruções sobre cooperat iv ismo,  o s is tema Unipr ime, 

a  Singular,  os va lores,  pr incíp ios e processos da 

Cooperat iva.

Capacitações
Durante o ano os co laboradores par t ic iparam de 

capaci tações nas áreas de:

Segurança
-  Workshop de Segurança Prevent iva

Recursos Humanos
-  Seminár io  de Ass is tentes Admin is t ra t ivos;

-  Curso de Recrutamento e Seleção;

-  Encontro de Secretár ias In tercooperat ivo;

-  Anál ise Compor tamenta l .

Produtos
-  Seguros;

-  Concessão e recuperação de Crédi to  (Workshop: 

Gi lson Marcos Bal l iana) ;

-  Mapeamento de Processos (Workshop: Gemba)



Cooperat iv ismo
-  Encerramento do MBA em Banking para Cooperat ivas 

de Crédi to  – apresentação dos t rabalhos de conclusão de 

curso;

Processos internos
-  CIPA;

-  Grafoscopia.

Comunicação
-  Curso de Market ing Dig i ta l ;

-  Workshop de Comunicação Asser t iva;

-  UNHIDE – maior  evento de Dig i ta l  Ar t  da Amér ica Lat ina;

-  RD SUMMIT – maior  evento de Market ing e Vendas da 

Amér ica Lat ina.

Inovação
-  V iasof t  Connect  2019

Concursos
Um desaf io,  pouco tempo e a poss ib i l idade de desf rutar 

de um f im de semana,  com acompanhante,  em um dos 

melhores resor ts  da reg ião. Essa fo i  a  d inâmica do 

Concurso Cul tura l  “Trabalhar  na Unipr ime é” ,  promovido 

antes da ce lebração do Dia do Trabalho.  

Homenagens
Dia da Mulher,  Dia das Mães,  Dia dos Pais  e Dia do Homem.

Convenção de colaboradores
Promover  a in teração ent re co legas de t rabalho e ao mesmo tempo desenvolver  competências 

prof iss ionais  como a l iderança,  a  comunicação,  o  t rabalho em equipe,  a  gestão de conf l i tos e 

o gerenc iamento de tempo. Essa fo i  a  d inâmica da Convenção dos Colaboradores. A saudável 

compet ição reuniu cerca de 80 co laboradores que foram d iv id idos em equipes de preparo 

dos pratos -  ent rada,  carne,  guarn ição,  sobremesa -  e  de out ros impor tantes ser v iços que 

completam a atuação de um verdadei ro chef  -  l impeza e organização da coz inha,  empratamento 

e organização do sa lão e ser v iço.
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Os produtos e serviços da Uniprime 
Pioneira também contam com 
comodidade e segurança que você 
precisa.

Internet
Banking

Mobile
Banking

(V ida |  Veícu los |  Residencia l  | 
Pat r imonia l  |  Empresar ia l  |  V iagem 
|  Ser i t  |  Responsabi l idade Civ i l  | 
Seguro Vida Resgatável )
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Circulante
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras 
Relações Interdependências 
Operações de Crédito 
Operações de Crédito - Setor Privado
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Outros Créditos 
Outros Valores e Bens 
Realizável a Longo Prazo
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
     Operações de Crédito - Setor Privado
     (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

Circulante 
Depósitos
     Depósitos à Vista
     Depósitos à Prazo
Relações Interfinanceiras
Relações Interdependências
Outras Obrigações
Exigível a Longo Prazo
Repasses Interfinanceiros
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva de Lucros
Sobras ou Perdas Acumuladas
Total do Passivo

PASSIVO
 230.966.024,80 
 226.172.362,24 
 30.956.456,41 

 195.215.905,83 
 59.109,83 
 69.786,56 

 4.664.766,17 
 92.409,24 
 92.409,24 

 48.114.561,37 
 32.586.112,35 
 12.627.379,88 
 2.901.069,14 

 279.172.995,41

 153.612.201,35 
 501.905,96 

 84.166.801,06 
 1.597.814,00 

 66.115.880,36 
 68.943.756,28 
 (2.827.875,92)

 688.445,27 
 541.354,70 

 110.659.140,86 
 13.868.299,67 
 96.790.841,19 

 101.211.796,15 
 (4.420.954,96)
 14.901.653,20 
 2.598.715,90 

 12.302.937,30 
 -   

 279.172.995,41 

DEZEMBRO/2018
263.656.458,68 
258.276.573,47 
40.707.977,33 

217.568.596,14 
-   

1.409,00 
5.378.476,21 

-
-

58.604.564,22 
36.854.352,25 
15.576.437,27 
6.173.774,70 

322.261.022,90

171.514.928,72 
575.859,95 

78.532.070,21 
1.958.674,00 

86.238.465,53 
89.294.386,71 
(3.055.921,17)

894.180,82 
3.315.678,21 

135.927.456,27 
14.514.620,30 

121.412.835,97 
125.990.886,20 
(4.578.050,24)
14.818.637,91 
2.598.715,90 

12.219.922,01 
-   

322.261.022,90

DEZEMBRO/2019
32.690.433,88 
32.104.211,23 
9.751.520,92 

22.352.690,31 
(59.109,83)
(68.377,56)
713.710,04 
(92.409,24)
(92.409,24)

10.490.002,85 
4.268.239,90 
2.949.057,39 
3.272.705,56 
43.088.027,49

VARIAÇÃO

17.902.727,37 
73.953,99 

(5.634.730,85)
360.860,00 

20.122.585,17 
20.350.630,43 

(228.045,25)
205.735,55 

2.774.323,51 
25.268.315,41 

646.320,63 
24.621.994,78 
24.779.090,05 

(157.095,28)
(83.015,29)

 -   
(83.015,29)

 -   
43.088.027,49

1 .  B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  •  V A L O R E S  E M  R $ 2 .  D E M O N S T R A Ç Ã O  D E  S O B R A S  O U  P E R D A S  •  V A L O R E S  E M  R $

 34.816.410,67 

 29.158.260,26 

 5.658.150,41 

(16.293.153,17)

 (11.176.090,99)

(21.326,67)

 (5.095.735,51)

 18.523.257,50 

 (14.770.119,32)

 3.497.210,87 

 (8.899.985,62)

 (129.735,73)

 (6.415.636,72)

 457.221,24 

 (3.279.193,36)

 3.753.138,18 

 (70.912,90)

 3.682.225,28 

 (164.496,08)

 (8.688,38)

 (155.807,70)

 3.517.729,20 

 42.972.542,10 

 37.880.369,09 

 5.092.173,01 

 (15.476.059,43)

 (11.529.837,66)

 (1.548,84)

 (3.944.672,93)

 27.496.482,67 

 (17.999.503,86)

 4.557.432,68 

 (11.148.669,98)

 (210.791,71)

 (7.730.351,75)

 669.723,92 

 (4.136.847,02)

 9.496.978,81 

 69.279,91 

 9.566.258,72 

 (17.204,04)

 (17.204,04)

 -   

 9.549.054,68 

22.617.436,82 

20.293.683,21 

2.323.753,61 

(6.934.305,21)

(5.703.659,49)

-   

(1.230.645,72)

15.683.131,61 

(9.454.462,14)

2.407.964,67 

(5.970.522,56)

(110.809,41)

(4.095.496,54)

419.189,60 

(2.104.787,90)

6.228.669,47 

7.819,77 

6.236.489,24 

(2.345,94)

(2.345,94)

 -   

 6.234.143,30

Receitas da Intermediação Financeira

Operações de Crédito

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

Despesas da Intermediação Financeira

Operações de Captação no Mercado

Operações de Empréstimos e Repasses

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Outras Receitas / Despesas Operacionais

Receitas de Prestação de Serviços

Despesas de Pessoal

Despesas Tributárias

Outras Despesas Administrativas

Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Resultado Antes dos Tributos e Participações

Tributos e Participações Sobre o Lucro

Imposto de Renda e Contribuição Social

Participações Estatutárias no Lucro

Resultado Líquido 

ATIVO EXERC./2019 2º SEM/2019EXERC./2018ATIVO DEZEMBRO/2018 DEZEMBRO/2019 VARIAÇÃO
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Quando def in imos quem somos e onde 
queremos chegar  t raçamos os objet ivos f ina is  e 
para conquis tá- los se faz necessár io  ter  c lareza 
de como chegaremos lá . Dessa forma,  as metas 
cor porat ivas nos guiarão em seis  perspect ivas 
const ruídas durante o p lanejamento est ratég ico 
rea l izado em outubro de 2019
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1.Ampl iação da área geográf ica

2.Aper fe içoamento constante 
dos contro les in ternos

3.Al inhamento dos produtos com 
os pr incíp ios de sustentabi l idade

4.For ta lec imento da 
comunicação in terna

5.Melhor ia  cont ínua dos canais 
de atendimento

6.Apr imoramento tecnológico

7.For ta lec imento da cu l tura 
organizac ional 

8 .Cr iar  uma cul tura in terna de 
sustentabi l idade ambienta l

9 .Ouvidor ia  In terna

1.Constante capacitação do capital 
humano

2.Ampliação dos investimentos em 
capacitação

3.Integração do quadro funcional e 
conselhos

4.For talecer a educação financeira 
para o quadro social

5.Aprimoramento de alta performance 
para obtenção da equipe de 
excelência no atendimento

6.Disseminar conhecimentos internos 
para formação de novos talentos

1.Ampl iação do vo lume de 
negócios

2.Garant i r  a  qual idade dos 
ser v iços oferec idos

3.Apr imoramento da 
comunicação dos produtos e 
ser v iços

4.Promover  assessor ia 
f inancei ra ao quadro soc ia l

5 .Expansão do quadro soc ia l 
junto ao públ ico jovem

1. Disseminar  a  cu l tura 
cooperat iv is ta

2. Promover  ações vo l tadas à 
sustentabi l idade

1. Garant i r  o  a l inhamento 
est ratég ico de todos os níve is 
h ierárquicos do quadro de 
co laboradores

2. Apr imorar  os mecânismos 
de t ransparência e 
comunicação

3. Valor ização e 
desenvolv imento dos 
co laboradores e quadro soc ia l

Pl a n e j a m e n to  e s t ra t é g i co  -  A çõ e s  co n t i n u a d a s
Pl a n e j a m e n to  e s t ra t é g i co  -  N ova s  A çõ e s

1.Ampl iação dos At ivos

2. Maximização das Sobras

3. Manutenção das reser vas

4. Ampl iação das recei tas de 
ser v iços

5. Manutenção da l iqu idez

6. Expansão das car te i ras de 
crédi to  e captação

7. Manutenção do por t fó l io  de 
produtos e ser v iços

8. V iab i l izar  produtos e 
ser v iços que atendam as 
demandas do quadro soc ia l

9 . Cr iar  produto agro

10. Ações vo l tadas ao públ ico 
univers i tár io  e  melhor  idade
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