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Relatório de
Administração

APRESENTAÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados obtidos pela
cooperativa no exercício de 2020. Nas páginas seguintes,
será possível observar a evolução das finanças da
cooperativa no último triênio. Além de apresentar a
evolução das principais contas patrimoniais e da
abrangência da cooperativa.
Conforme será possível notar, a cooperativa apresenta um
ritmo constante de crescimento, o que demonstra o
comprometimento da gestão com a sustentabilidade da
cooperativa e o oferecimento de soluções financeiras
adequadas e acessíveis para os seus cooperados.

CRESCIMENTO DO
RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Em 2020, a cooperativa observou uma diminuição em seu resultado
operacional, que seguia em crescimento. Essa diminuição é oriunda
de três implicações da pandemia de COVID-19:
A diminuição do volume de contratos de empréstimos
realizados. Em abril, a cooperativa suspendeu o atendimento
presencial, o que acarretou em uma diminuição significativa das
operações realizadas em Visconde do Rio Branco;
Diminuição das taxas de juros para beneficiar os cooperados;
Aumento das provisões para créditos de liquidação duvidosa.
O gráfico apresenta também uma diminuição dos juros pagos ao
capital e um aumento das sobras líquidas, que ocorrem devido à
queda da Taxa SELIC. De acordo com artigo 7º da Lei Complementar
130/2009, a remuneração do capital nas cooperativas é limitada à
referida taxa.

ESTRUTURA DE CUSTOS E
DESPESAS

A cooperativa mantém uma postura austera e eficiente,
observa-se que há um aumento contínuo das receitas e a
manutenção do nível de despesas operacionais. O que
demonstra a responsabilidade da cooperativa na aplicação
e uso dos recursos.

AMPLIAÇÃO DA LIBERAÇÃO
DE CRÉDITO
No ano de 2020, o time de
colaboradores da cooperativa
de dedicou a revisar as linhas
de crédito disponíveis e
desenvolver novas com o
objetivo de atender cada vez
melhor as demandas dos
cooperados. Essa postura
tem feito com que o
montante emprestado esteja
em crescimento contínuo.

Mais de R$ 10 milhões emprestados
aos cooperados!

LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E
ASSOCIAÇÕES

O crescimento da Pif Paf Alimentos, sobretudo a expansão oriunda
da aquisição da Fricasa Alimentos, localizada em Canoinhas, Santa
Catarina, resultou em um aumento do quadro social da cooperativa,
que se mantinha estavel desde 2018.
No que se refere ao volume de contratos realizados, houve um
diminuição em 2020, fruto principalmente da suspensão dos
atendimentos presenciais entre os meses de abril e maio. Contudo,
como pode ser visualizado na página anterior, o montante
emprestado segue em crescimento, isso demonstra o aumento do
valor médio dos contratos.

VALOR DOS CONTRATOS
O aumento do valor
dos contratos pode
ser
verificado
também no aumento
dos
maiores
contratos realizados
com a cooperativa.

Destaca-se ainda que os valores referentes aos maiores devedores da
cooperativa demonstram que ela possui uma carteira de crédito
pulverizada. O limite máximo da cooperativa para liberação a um único
cooperado é de R$ 2.009.743,32, nesse caso o maior devedor da
cooperativa possui um total de R$ 147.163,77, que representa 7,3%
desse limite.
Ainda, os processos de
cobrança e recuperação
de crédito adotados
fazem com que o
aumento da liberação
não
implique
na
ampliação significativa
da inadimplência que
mantém
níveis
adequados em relação
ao total das operações
de crédito

CAPITAL SOCIAL

A confiança dos associados em aplicar seus recursos na
cooperativa tem aumentado ano após ano, que é resultado da
segurança percebida bem como da remuneração atrativa do
capital, que tem acompanhado o comportamento da Taxa SELIC.
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CONTE SEMPRE COM A COOPER CRED PIF PAF
PARA REALIZAR SEU SONHO E OFERECER
SOLUÇÕES FINANCEIRAS ADEQUADAS E
ACESSÍVEIS

