
Página 1 de 13 

 

 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2019 
 
 

Mensagem da Diretoria Executiva 
 

Temos a satisfação de apresentar o Relatório da Gestão e as Demonstrações 

Contábeis da COOPEMATER, relativas às atividades desenvolvidas no ano de 2019, 

em conformidade com as disposições legais e estatutárias. 

 
A COOPEMATER teve em 2019 um ano diferenciado. Um ano marcado por grandes 

desafios. Trabalhamos num cenário repleto de adversidades e incertezas, apesar da 

economia nacional ter se reequilibrado um pouco. 

 
A inadimplência de alguns associados e sobretudo o “congelamento” dos salários dos 

funcionários da PERPART e do IPA, há mais de 5 anos impõem efeitos negativos na 

carteira de crédito. Por outro lado, os reajustes dos planos de saúde, repercutiram 

negativamente nas margens de consignação dos sócios, resultando em grande baixa 

nas receitas mensais da cooperativa que não pode emprestar mais sem as devidas 

garantias legais. 

Apesar de termos obtido êxitos nas atividades de cobrança dos inadimplentes, as 

receitas ainda se apresentavam inferiores às nossas metas para o exercício. As 

despesas administrativas estavam equilibradas, uma vez que procedemos nos 

exercícios anteriores uma significativa redução da folha salarial, com a diminuição do 

quadro de colaboradores e o “congelamento” da remuneração dos membros da 

diretoria executiva, do conselho de administração e do conselho fiscal. No início do 

segundo semestre, reduzimos em mais 20% o pró-labore dos membros da diretoria 

executiva e em 15% as cédulas de presença dos membros do conselho de 

administração e do conselho fiscal. Ao mesmo tempo, entramos em acordo com 

fornecedores, reduzindo em 20% também seus contratos mensais até o final do 

exercício de 2019. 

Paralelamente, mantivemos contatos com a CPRH e outras instituições, objetivando a 

inclusão dos seus funcionários no quadro social da nossa cooperativa e o incremento 

de novas receitas. O processo de entrada de novas entidades continua em 

negociação. 

Assim mesmo, obtivemos resultado positivo no encerramento do exercício de 2019, 

mantendo todas as despesas em dia e com disponibilidade para fazer novos 
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empréstimos aos associados em condições de contratar. Reiteramos nossa profunda 

crença nos princípios e nos valores do cooperativismo que deverá sempre nortear 

nossas decisões. 

Neste momento em que escrevemos nossa mensagem o mundo passa por uma 

pandemia da Covid19, o que manteve muitos em casa de isolamento para conter a 

expansão do vírus. Sabemos que nossos desafios serão maiores, porém a força da 

cooperação dos nossos associados já superou grandes desafios no passado... Essa 

mesma força haverá de superar mais esse momento de dificuldades. 

Agradecemos a todos os que contribuíram direta e indiretamente nas atividades no 

decorrer do exercício de 2019 e nos resultados alcançados. Vamos juntos rumo aos 

desafios de 2020, pra fazer mais e melhor! 

Recife/PB, 30 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ruy Araújo Lima Maria da Penha de Almeida 

Diretor Presidente Diretora Administrativa 
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R$1.768.460,35 
R$1.541.552,49 R$1.504.793,83 R$1.382.762,23 

2016 2017 2018 2019 

R$1.689.570,87 
R$1.254.922,60 R$1.116.880,89 

R$877.469,99 

2016 2017 2018 2019 

1. RESUMO FINANCEIRO: 

A diretoria da COOPEMATER apresenta o resumo financeiro e ações pertinentes 
ao exercício de 2019. 

 1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 

 
 

Em busca de ofertar o melhor para os seus associados, a Diretoria da COOPEMATER 
ofereceu as melhores taxas e benefícios, sempre analisando as variações da 
economia a fim de garantir solidez e segurança tanto para a Cooperativa como para os 
seus associados. É importante ressaltar que a Cooperativa criou em 2018 uma taxa 
promocional de 1,49% para as Operações de Crédito Consignadas, a qual foi 
prorrogada até junho de 2019, onde tal ação resultou em um aumento nas 
contratações de Operações de Crédito de 2018 para 2019. 

 
 

 1.2 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E OUTROS SERVIÇOS  
 
 

RECEITA TOTAL 
 

 
 

Em função da redução das taxas de juros e pelo fato de não cobrar tarifas nas 
operações de crédito ou mesmo de manutenção mensal, as receitas totais caíram nos 
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R$1.009.092,91 
R$931.538,32 R$898.565,29 R$822.588,28 

2016 2017 2018 2019 

R$374.070,83 

R$179.684,07 

R$21.153,22 

2016 2017 2018 2019 

últimos anos, obrigando a gestão a reduzir despesas e intensificar a cobrança dos 
inadimplentes. 

 1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 
 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 

 
 

Naturalmente, pela redução das receitas totais, as despesas tiveram que ser reduzidas 
para adequar ao novo modelo de negócio com a cooperativa mais enxuta: quadro de 
funcionários menor, redução nos honorários dos dirigentes e renegociação de 
contratos com fornecedores para garantir a perenidade da instituição. 

 
 
 

 1.4 DESPESAS OPERACIONAIS  
 
 

DESPESAS OPERACIONAIS 
 

R$508.703,76 

 
 

Pelo fato da cooperativa não mais participar de centrais de crédito desde 2018, foram 
reduzidas as despesas operacionais que envolvem diretamente o atendimento aos 



Página 5 de 13 

 

 

associados com crédito e outros serviços, o que gerou de fato o maior impacto nos 
resultados, permitindo que a cooperativa fechasse o exercício positivo. 

 
 
 

 1.5 SOBRAS  
 
 

SOBRAS 
 

R$306.407,14 

 
-R$212.668,70 

 
 
 
 
 

Todo esforço da gestão nos últimos anos foi no sentido de evitar que a situação 
econômica dos estados brasileiros, em particular Pernambuco, deteriorasse o 
patrimônio da cooperativa. Em 2017, a queda da consignação na folha de pagamento 
pelo estado gerou prejuízos significativos, que foram suportados pela reserva legal da 
Coopemater. Com servidores sem reajustes salariais nos últimos anos, a 
inadimplência aumentou e as margens consignáveis sumiram. Fato esse que causou a 
redução das sobras anuais, porém a cooperativa sempre cumpriu seu dever de prestar 
serviços aos associados buscando atender a cada um, dentro das possibilidades e das 
exigências normativas de segurança operacional que regem o mercado financeiro. 

 
 

 1.6 INADIMPLÊNCIA  
 
 

INADIMPLÊNCIA % 
 
 
 

12,69% 8,42% 2,81% 1,53% 

 
2016 2017 2018 2019 

R$22.881,28 R$991,31 

2016 2017 2018 2019 
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A redução da inadimplência nos últimos anos tem sido resultado de um trabalho 

intenso de conscientização dos associados acerca dos compromissos assumidos com 

a sua cooperativa e a intensificação da cobrança especializada. 

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da 
Cooperativa e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
considerando as alterações exigidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, 
adaptadas às peculiaridades da legislação cooperativista e às normas e instruções do 
Banco Central do Brasil – BACEN, bem como apresentadas conforme o Plano  
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. Consideram ainda, 
no que for julgado pertinente e relevante, os pronunciamentos, orientações e as 
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 
Sua autorização de publicação foi realizada pela Diretoria Executiva em 28 de Janeiro 
de 2020. 

 

 

 2.1 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ATIVO  
 

Nesse tópico a diretoria preocupou-se em garantir operações de crédito seguras, 
dentro da política normativa aprovada e sempre ponderando o contexto de risco das 
operações. Monitorou com critério o acompanhamento dos devedores e tomou todas 
as medidas para a recuperação dos valores em atraso. 
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 2.2 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – PASSIVO  
 
 

 
 

 2.3 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – DSP  
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C ONTINUAÇÃO DO DSP: 
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 2.4 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – DFC  
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 2.5 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – DMPL  
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020: 
 
 

 3.1 - VISÃO DA COOPEMATER:  

 
“Ser reconhecida como uma instituição financeira essencial para o 

desenvolvimento sócio-econômico dos cooperados” 
 

 3.2 – MISSÃO DA COOPEMATER:  
 
 

“Disponibilizar produtos e serviços financeiros competitivos e adequados às 
demandas dos cooperados” 

 
 

 3.3 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA COOPEMATER:  
 
 

- PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CONHECIMENTO: 

  
META 1: 
Difundir   o   conhecimento   sobre   o   sistema   cooperativista  e  sua gestão 
profissional, para seus dirigentes, associados e colaboradores. 

 
- PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS: 

  
META 2: 
Implementar uma política de revisão dos processos internos, 
estabelecendo modelo inovador de conformidade. 

 
- PERSPECTIVA DO ASSOCIADO/CLIENTE: 

  
META 3: 
Implantar programas de comunicação, fidelização e captação de novos 
associados, com visão de renovação do quadro social. 

 
- PERSPECTIVA FINANCEIRA/MERCADO: 

  
META 4: 

Aprimorar a política financeira da gestão,  com incremento do crédito, 
produtos e serviços, para gerar os resultados esperados. 



Página 13 de 13 

 

 

 

 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

MONITORA MENSALMENTE AS METAS COM REGISTRO EM ATAS 
A Coopemater estabeleceu 

em Sumário Executivo várias 
ações que deverão ser 

implementadas ao longo de 
2019, na busca pela sua visão 

e no cumprimento da sua 
missão, o que balizará as 
decisões diárias dos seus 

dirigentes e colaboradores. 

 

 

METAS FINANCEIRAS 2020 
ATIVOS R$3.500.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$2.850.000,00 
RESULTADO BRUTO R$100.000,00 

NÚMERO DE ASSOCIADOS 1000 
VENDA DE CRÉDITO R$150.000,00 

CARTEIRA DE CRÉDITO ANUAL R$2.000.000,00 

RECEITA SEGUROS/ANO R$15.000,00 


