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NOSSO OBJETIVO 
É O COOPERADO!

É T I C A ,  S E G U R A N Ç A  E  R E N T A B I L I D A D E



      Prezados cooperados: terminamos mais um ano de mandato frente à nossa Cooperativa. 

     Enfrentamos um ano de 2019 com muitas mudanças na esfera política com o início de um 
novo governo e esperanças na esfera econômica com o início da gestão da nova equipe no 
comando da economia. Estamos cientes que as medidas que serão tomadas pelo novo governo 
não surtirão efeito em curto prazo, entretanto, podemos dizer que já sentimos melhora 
significativa em alguns aspectos. 

   A queda nas taxas de juros afeta, sobretudo, as instituições financeiras que estavam 
acostumadas a obter boa parte de seus lucros com as altas taxas de juros. Assim sendo, será 
necessária uma mudança de estratégia no sentido de superar o impacto nos resultados 
decorrentes da queda dos juros. 
 
    As instituições financeiras, de maneira geral, equilibram seus resultados reajustando suas 
tarifas, onerando cada vez mais seus clientes. Entretanto, a Greencred beneficia seus 
cooperados, com a isenção total de cobrança de tarifas. Portanto, a nossa alternativa para 
compensar o impacto no resultado das aplicações financeiras será a realização de um trabalho 
focado em aumentar a carteira de crédito. É nessa direção que deveremos conduzir nossos 
trabalhos no ano que se inicia, oferecendo aos nossos cooperados linhas de crédito com taxas 
de juros bastante competitivas, mantendo o foco em trazer resultados positivos, sem desprezar 
a segurança. 

     O ano de 2019 foi de muito trabalho na nossa cooperativa, com o término da implantação do 
novo sistema de tecnologia - agora já em funcionamento - com o internet banking e o aplicativo 
no celular. Estamos cientes que a inovação tecnológica é de extrema importância para o 
momento, porém, teremos que nos reestruturar para enfrentar essa nova fase da economia 
ora vigente. Teremos que manter o foco em um crescimento significativo, mas com a 
segurança que sempre tivemos na nossa instituição. Ainda assim, mesmo com a instabilidade 
na política e na economia pelas quais passamos, nos transtornos enfrentados para 
reestruturar a tecnologia da cooperativa, obtivemos resultados bastante significativos no ano 
de 2019, isso graças ao esforço e dedicação de toda equipe de colaboradores e da diretoria.

    Estamos otimistas e esperançosos com a melhora da economia para o ano que se inicia. 
Acreditamos que, com a realização de um bom planejamento e dedicação de todos, 
conseguiremos alcançar o crescimento que desejamos.
 
      Um ótimo ano a todos.

EDITORIAL

Dr. Rubens Valarini
Presidente



      A última Assembleia Geral Ordinária (A.G.O.) 
da Greencred ocorreu no dia 16 de março de 
2020. O Dr. Rubens Valarini, Presidente da 
Greencred, abriu o evento agradecendo a 
presença de todos e chamando a atenção 
para a importância da Prestação de Contas 

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA GREENCRED

feita anualmente pela cooperativa.

O contador Lucimar Moreira apresentou o 
Balanço Patrimonial da Greencred no 
último ano, mostrando uma situação de 
solidez e rentabilidade.
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2019 2018

CIRCULANTE  e  REALIZÁVEL LONGO PRAZO 113.558       116.313  

DISPONIBILIDADES 1.508           2.028      

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DERIVATIVOS 88.637         94.007    

Carteira Própria 88.637         94.007    

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 22.892         20.018    

Setor Privado 28.087         25.028    
(-) Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa (5.195)          (5.010)     

OUTROS CRÉDITOS 516              255         

Diversos 516              255         

IMOBILIZADOS -                   -              

Imobilizações de Uso 150              150         
(-) Depreciações Acumuladas (150)             (150)        

INTANGÍVEIS 5                  5             

Gastos c/Organização, Expansão e Marcas 24                24           
(-) Amortização Acumulada (19)               (19)          

TOTAL  DO  ATIVO 113.558 116.313

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O
R$ Mil



ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA GREENCRED
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2019 2018

CIRCULANTE  e  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 87.359         91.203    

DEPÓSITOS 75.368         79.257    

Depósitos à Vista 9.813           11.772    
Depósitos sob Aviso 5.149           5.335      
Depósitos a Prazo 60.406         62.150    

OUTRAS OBRIGAÇÕES 11.991         11.946    

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 5                  42           
Sociais e Estatutárias 2.593           2.014      
Fiscais e Previdenciárias 66                138         
Fiscais e Previdenciárias – Contingências 8.872           8.797      
Outras contas 455              955         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.199         25.110    

Capital 10.986         10.906    
Reserva Legal 3.155           2.838      
Reserva de Contingências 515              416         
Reservas de Expansão 640              534         
Reservas Estatutárias 8.211           8.211      
Sobras ou Perdas Acumuladas 2.692           2.205      

TOTAL  DO  PASSIVO 113.558       116.313  

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

P A S S I V O
R$ Mil

Exercício Exercício
2019 2018

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 11.166         11.081    

Operações de Crédito 5.956           5.693      
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 5.210 5.388

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (3.444)          (4.007)     

Recuperação de créditos baixados 267 258
Operações de Captação no Mercado (3.711)          (4.005)     
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa -                   (260)        

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 7.722           7.074      

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (4.556)          (4.816)     

Despesas de Pessoal (1.660)          (1.211)     
Outras Despesas Administrativas e operacionais (2.297)          (2.340)     
Despesas Tributárias (4)                 (486)        
Juros s/ capital próprio (595)             (779)        

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA TRIBUTAÇÃO      3.166           2.258      

Provisão IRPJ e CSLL -                   (90)          

SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO 3.166           2.168      

Reversão/Destinação:
Reversão despesas de expansão -                   425         
Reserva Legal (316)             (259)        
Fates (158)             (129)        

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA 2.692           2.205      

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO  DO  RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ Mil



COMPARATIVOS 2015 - 2019

    Para mostrar o avanço da cooperativa, foram feitos comparativos do ano de 2015 ao ano 
de 2019. Confira os resultados abaixo:

DEPÓSITOS

Valores
em R$ mil

53.489

65.891

74.143

79.257

75.368

2015

2016

2017

2018

2019

EMPRÉSTIMOS

Valores
em R$ mil

20.242

19.840

21.141

25.028

28.087

2015

2016

2017

2018

2019

SOBRAS

Valores
em R$ mil

2.014

2.026

2.983

2.514

3.166

2015

2016

2017

2018

2019

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores
em R$ mil

20.087

22.407

23.552

25.110

26.199

2015

2016

2017

2018

2019

5mil 10mil 15mil 20mil 25mil 30mil 35mil 40mil

10mil 20mil 30mil 40mil 50mil 60mil 70mil 80mil

500 1mil 1.5mil 2mil 2.5mil 3mil 3.5mil 4mil

5mil 10mil 15mil 20mil 25mil 30mil 35mil 40mil
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      Mais tarde, o Dr. Lauro Toshiharu Araki, membro do Conselho, realizou a leitura do Parecer 
do Conselho Fiscal. Confira abaixo o parecer:

PARECER DO
CONSELHO FISCAL

��������������������������

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da GREENCRED Cooperativa 
de Crédito dos Médicos, Demais Categorias Afins e Professores de Ensino 
Superior de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, em reunião realizada em 10 
de março de 2020, em observância ao disposto no artigo 56, da Lei 5.764/71, e no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial anual do 
exercício encerrado em 31 de dezembro 2019, compreendendo o primeiro e segundo 
semestre de 2019, as respectivas demonstrações do resultado, as mutações do 
patrimônio líquido e os fluxos de caixa, bem como demais documentos e informações 
pertinentes as operações realizadas pela Greencred.

Com base nos documentos examinados, nas análises e nos esclarecimentos 
apresentados por representantes da Greencred, e tendo em conta o relatório e 
parecer sem ressalvas da auditoria externa Sacho Auditores Independentes é de 
parecer que os citados documentos estão de conformidade com as prescrições legais 
e refletem adequadamente a posição patrimonial e econômico-financeira da 
cooperativa no referido exercícios, razão pela qual opinam favoravelmente à 
aprovação de tais documentos pela Assembléia Geral de Cooperados.

Curitiba, 10 de março de 2020



      Marcelo Andrade, responsável técnico da Sacho Auditores, fez a leitura do Parecer dos 
Auditores Independentes. Confira na íntegra:
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PARECER DA
AUDITORIA EXTERNA

����������������������������������������������
�����������������
����

��������
���������������������������
������������������������������
��	�����������������������������������������������
��������������������	��������������������������������������������

�	�����

� �������������������������
������������������������������������������
��	��������
����������� ����� �� ������������ ��� ��������������� ��� ��������	� ������� �������������� ��
�������������������	�����
�����������������������������������������������������
����� �� ��� �����
����� ������������� ��� ������� ��� ������	� ���� �������� ��� �����������
�������� �� ���� �� ��� ��� 
�� �� ����� �� � ��
�
��� ����� �������� ����	� ���� 
���� ���

���������������������� ���
�����	���
������������������������
������������
���
���������

����������������	�����������������
����������
��������������������������������������	�
��� ������ ��� ����
���� ���������	� �� ������� ������������ �� ����
����� ��� ����������� ���
����������������
��	�������������������������������������������������������������������	�
��������������������������������������������������������������������	��������������
����������������������������� ������
�� ���������� ��
�
������������������	�����
�����
���
��������
���
���������������������������	�����
�������������������������������������
������
��������
��������������������



08

O Dr. Fausto Rohnelt Durante, responsável pela 
Ouvidoria da Greencred, disse que o setor recebeu 
algumas chamadas relativas ao Internet Banking, 
que sempre está sendo aprimorado e vai permitir à 
cooperativa realizar as transações bancárias de 
forma ágil e eficaz.

“A Greencred é um oásis dentro do sistema �nanceiro, 
pois nos proporciona rentabilidade sem igual”, 
afirmou. 

Na ocasião, Dr. Rubens Valarini apresentou as 
melhorias implementadas no último ano de 
trabalho.

• Internet Banking

• Reforma PAC Cooperhec

• Ações de marketing 
(novo site, campanha de publicidade
nas ruas e na rádio, ações de 
relacionamento com o cooperado)

MELHORIAS 
IMPLEMENTADAS
EM 2019

OUVIDORIA

      Dalton Ortiz apresentou o Parecer dos Controles Internos. Ele mostrou como a metodologia 
adotada está pautada em quatro pilares: qualidade dos ativos, capitalização e liquidez, 
rentabilidade e custos e controles internos e auditorias. 

   Ortiz também falou que o comitê se reúne mensalmente e analisa os dados da cooperativa. 
Confira os resultados do parecer:

PONTUAÇÃO DA GREENCRED
A Greencred, no exercício de 2019, 
obteve a seguinte pontuação:

PERÍODO

1° SEMESTRE

2° SEMESTRE

TOTAL/MÉDIA

NOTA

83,31

85,39

84,35

CONCEITO

Baixo Risco no Médio Prazo

Baixo Risco no Médio Prazo

Baixo Risco no Médio Prazo

PARECER DOS
CONTROLES INTERNOS



      Dr. Rudy Cesar Facci, Presidente Ad hoc 
da Assembleia, conduziu a discussão e 
aprovação das contas. A proposta da 
destinação das sobras, feita pelo Conselho 
Fiscal da Greencred, foi aprovada pelos 
presentes, com o seguinte rateio: 60% com 
base nas aplicações financeiras, 35% com 
base nos juros dos empréstimos e 5% com 
base nos depósitos à vista. 

      A Greencred, sensível ao grave momento 
que vivemos de pandemia de Coronavírus, 
antecipará o pagamento das sobras que 
estava previsto para o fim de abril.

  O pagamento será efetuado no dia 
27.03.2020. O valor de R$ 2.500.000,00 será 
distribuído proporcionalmente. Com estas 
sobras nossos cooperados aplicadores 
tiveram um rendimento total de 129,90% do 
CDI no ano de 2019.
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APROVAÇÃO DE 
CONTAS E DESTINAÇÃO 
DAS SOBRAS



      O Dr. Sidon Mendes de Oliveira, um dos 
fundadores da Greencred, foi homenageado na 
cerimônia de inauguração do PAC Greencred, 
realizada no dia 09 de março. 

  Sidon aproveitou a ocasião da AGO para 
agradecer publicamente: “Foi realmente uma 
surpresa, eu não esperava. Tenho grande gratidão 
pelo reconhecimento”, disse emocionado. 

  O PAC fica localizado na Pç. Alfredo Andersen, 
415, em Curitiba e passou por uma reforma 
para proporcionar mais conforto e segurança 
aos cooperados.
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HOMENAGEM



   Por fim, o Dr. Rubens Valarini agradeceu a presença de todos novamente e apresentou o 
programa de trabalho da cooperativa para 2020, frisando a importância dos investimentos em 
tecnologia e do trabalho realizado para a expansão da carteira de crédito. “Devemos manter 
sempre a rentabilidade e a segurança prezadas pela cooperativa”, finalizou. 

    Confira o programa para 2020:
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PROGRAMA 
DE TRABALHO

• Tecnologia - Banco Digital
• PIX - Pagamento Instantâneo
• Redução da taxa Selic
• Trabalho para expansão da carteira de crédito
• Realização de palestras

Palestra: Daniel Alberini - Economista

Tema: Perspectiva Econômica e seus investimentos na nova realidade 
brasileira de juros

Local: Associação Médica

Data a ser definida e divulgada posteriormente.

PROGRAMA DE TRABALHO 2020



SEDE
Benjamin Constant, 67 - 41 3304 1100

POSTO - COOPERHEC
Pç Alfredo Andersen, 415 - 41 3077 2100

É T I C A ,  S E G U R A N Ç A  E  R E N T A B I L I D A D E

www.greencred.com.br


