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Institucional
Missão
Atender às necessidades financeiras de todos os cooperados, por meio do sistema
cooperativo, despertando em cada um o entendimento acerca da necessidade da
poupança através da capitalização, com objetivo financeiro, social, educativo e
cooperativista.

Visão
Ser a melhor opção na obtenção de recursos financeiros, sociais e educativos.

Valores
Cooperativismo
Segurança financeira
Crédito consciente
Transparência com o cooperado
Ética e moral, com foco no cooperativismo.

Palavra do Presidente
Prezados Associados,
Estamos concluindo mais um ano de parceria e com o sentimento de estarmos
ainda mais próximos. A transformação da tecnologia digital na Cooperata é o
grande facilitador dessa aproximação, com maior integração e digitalização dos
nossos canais via site, sac e portal do cooperado, desta forma proporcionando
uma melhora importante na qualidade e experiência em atendê-los.
Seguimos trabalhando para ampliar a base de adesão e intensificar o
relacionamento com os Associados, sabemos que a eficiência tecnológica é
fundamental para sermos competitivos e ágeis no atendimento, a Cooperata
busca ir além da eficiência tecnológica e investe em treinamos internos para os
seus colaboradores. Nossa equipe de atendimento está treinada para ouvir e
buscar a melhor solução para os Associados, desde a automação de um processo
interno até novas maneiras de interagir com os mais de 54Mil Associados.
Assim seguimos focados em oferecer soluções que vão além das necessidades
bancárias tradicionais, sabemos o quão é importante aplicar a cooperação e
ajuda mútua, um dos principais pilares da Cooperata, desta forma, administramos
com responsabilidade a reserva do FATES para seguirmos com os projetos do
Cooperata Educa e garantir a permanência das linhas de reembolsos sociais. A
Cooperata se preocupa em proporcionar o conhecimento sobre a utilização dos
recursos financeiros e contribuir com a organização no orçamento doméstico dos
Associados.
Agradecemos a dedicação, o trabalho e apoio de todos os membros da Diretoria,
Conselho Fiscal, Delegados Regionais e Colaboradores da Cooperata, a soma
destes esforços proporcionou a manutenção dos resultados positivos em 2021.
Seguimos com retidão, compliance e responsabilidade social nas decisões
estratégicas e plano de continuidade para que a Cooperata mesmo em um
cenário macroeconômico desfavorável seja capaz de gerar resultados positivos
atrelados ao equilíbrio econômico e financeiro, assim assegurando aos
Associados a continuidade de suas atividades.
Agradecemos em especial a vocês Associados, com quem pudemos somar
esforços!
Somos fortes, as conquistas são visíveis e nos alegram e encorajam para
seguirmos trabalhando para garantir as melhores linhas de crédito, auxilio através
do FATES e promover a distribuição dos resultados obtidos com excelência.
Obrigado
Marcelo Hashimoto
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Quadro social
Em 2021, a cooperativa teve aumento de 10% na quantidade de associados
comparados a 2020. Embora o número de associados tenha aumentado, o
percentual de adesão reduziu 1.0 ponto percentual quando comparado ao
encerramento de 2020, fechando o exercício de 2021 com 87% do quadro de
funcionários do Atacadão.
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Empréstimos (R$ Mil)
Em 2021, a movimentação de Empréstimo teve aumento de 25%, comparado ao
ano de 2020. Foram mais de 37 mil contratos liberados, totalizando R$ 87
Milhões.
A concessão do crédito está pautada em análise prévia de limite de crédito do
cooperado, disponibilidade para pagamento, garantias e análise do risco. Além
disso, a COOPERATA possui política de gerenciamento de risco de crédito, que
visa garantir a regularidade nos processos, atender as exigências das normas
legais e manter a integridade dos ativos.

2021

aumento de 25 %

Carteira de Empréstimo (R$ Mil)
A Carteira de Empréstimo finalizou com saldo de 20% superior a 2020.

Inadimplência e Risco (R$ Mil)
Em 2021 o saldo de inadimplência dos débitos com ex-associados apresentou
elevação de 125% em relação ao mesmo período de 2020, passando o indicador de
inadimplência de 1,94% para 3,64%. O Crescimento da inadimplência é influenciado
pelo turnover do Atacadão, característica do segmento de varejo e agravada em
alguns casos pela falta de saldo em verbas rescisórias , motivo que não possibilita a
recuperação do saldo devedor no ato do desligamento. A Cooperata monitora
mensalmente a evolução da inadimplência e seus impactos financeiros e econômicos
no seu plano de negócio. Destacamos que através do monitoramento destes
indicadores no curso de 2021 foi identificado a necessidade de alteração na política
de risco de crédito. A estratégia adotada foi reduzir o limite das linhas de
empréstimos com objetivo de conter o avanço e crescimento da inadimplência no
curto e médio prazo. Reforçamos que a inadimplência segue sendo um dos
principais pontos de monitoramento e dentro da razoabilidade de mercado,
destacamos que a inadimplência técnica da Cooperata segue abaixo da média
de mercado em 2.49 p.p conforme observamos quadro abaixo:

Para aumentar os esforços na recuperação do saldo de ex-Associados, a
Cooperata conta com empresa de cobrança especializada para acionar os
devedores desligados e efetuar a negociação dos débitos não quitados em
rescisão. Pontuamos que a baixa recuperação da carteira de Ex-Associado devese ao perfil dos Associados da Cooperata, onde em mais de 80% dos Associados
do quadro tem renda bruta de até 2 salários mínimos. Com relação aos
associados em situação ativo/férias ou afastados a cooperativa oferece
orientação financeira e condições para refinanciamento dos débitos.

Receita x Despesa (R$ Mil)
Receita total com evolução de 32% comparado ao ano de 2020, destaque para
crescimento de 23% oriundo do crescimento da carteira de crédito e para o
crescimento de 139% de receita de aplicação financeira devido elevação da Selic
no decorrer do exercício.
Despesas Operacionais (excluindo Juros ao Capital), ficaram 14% menor que
2020, destaque positivo para conta de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)
que apresentou retração de 66% devido a estabilização no risco de crédito em
2021, em contrapartida despesa com desenvolvimento e manutenção de sistema
apresentou elevação de 33% versus ano anterior devido ao crescimento das
operações web em 2021, demais linhas
ficaram em linha com o plano.
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O Resultado Operacional obteve crescimento de 51% comparado 2020.
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Ativos (R$ Mil)
Os ativos totalizaram R$ 110.735 (MM) em 31 de dezembro de 2021, apontando
um crescimento de 17% em relação aos ativos de 31 de dezembro de 2020.
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Capital (R$ Mil)
As cotas de capital aumentaram 14%, evoluindo de R$ 74.746 (MM) em 2020
para R$ 85.393 (MM) em 2021.
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Patrimônio Líquido (R$ Mil)
O Patrimônio Líquido (PL) da Cooperata totalizou R$ 101.503(MM) em dezembro
de 2021, obtendo um crescimento de 15% em relação ao PL de 2020.
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aumento de 15%

Sobras (R$ Mil)
Após destinações legais e estatutárias, a Cooperata alcançou o resultado líquido da
ordem de R$ 6.311 (MM), representando 6% sobre o capital próprio. Este montante
estará à disposição da Assembleia Geral em 14.04.2022, que irá deliberar sobre a
destinação final das sobras.
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Juros ao capital (R$ Mil)
Remuneramos o capital do associado ao limite permitido em legislação, que se
refere ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
Art.7º da Lei Complementar 130/2009 “É vedado distribuir
qualquer espécie de benefício às quotas-parte do capital,
excetuando-se remuneração anual limitada ao valor da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
Selic para títulos federais”.
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JCA

A elavação do juros ao capital no último ano é decorrente exclusivamente da
variação da taxa Selic.
O investimento na Cooperata se mantém com perfamance melhor que a caderneta
de poupança.

Governança
A Governança na Cooperata tem sua estrutura adequada e auditada
regularmente por auditorias homologadas pelo Banco Central do Brasil.
As reuniões com a diretoria e conselho fiscal ocorrem mensalmente. Além disso,
a partir do segundo semestre de 2021 foi incluso no calendário reuniões
trimestrais com os delegados. Essa ação corrobora com a disseminação do
cooperativismo e mantém os representantes dos associados atualizados a
respeito dos resultados e ações adotadas ao longo do exercício.

Projeto Cooperata Educa
O programa Cooperata Educa levou mais de 110 horas de treinamento para todo
o Brasil, e atendeu pouco mais de 4.500 associados.
As ações do Cooperata Educa estão alinhadas com os Objetivos de
Desenvolvimentos Sustentável (ODS) que foram estabelecidos pela Organização
das Nações Unidas (ONU) em 2015.
Embora todas as ODS sejam importantes e estejam inter-relacionadas, algumas
são mais relevantes para o nosso negócio, dentre elas destacamos:
1. Erradiação da Pobreza: O programa Educacional Cooperata
Educa, desde 2015, já se enquadra no atendimento desta ODS.
Levar educação financeira, técnicas de empreendedorismo, auxilia
as famílias na melhoria da renda.
4. Educação de Qualidade: A Cooperata preza pela qualidade do
conteúdo e seleciona profissionais capacitados em todas as ações e
palestas disponibilzada para os associados e familires.
5. Igualdade de Gênero: Com a entrada do evento Mulher
Atitude em 2021, que trata dentre outros fatores a igualdade de
gênero e empoderamento feminino, passamos atender esta ODS.
10. Redução das Desigualdades: A educação no geral por si só, já
é um fator redutor das desigualdades sociais. No Cooperata Educa
ela é atrelada também a educação financeira, o que contribui para
reduzir as difenças sociais.
Outro destaque do Cooperata Educa foi o patrocínio da acessibilidade em libras
na semana da diversidade do Atacadão, essa ação proporcionou a inclusão dos
associados com deficiência auditiva nos treinamentos online e deve se estender
para as ações futura ao longo dos próximos exercícios.

Demonstrações Financeiras

Parecer da Auditoria

Parecer do Conselho Fiscal

Conclusão
Uau!!!
3,5

Milhões de Juros ao capital distribuídos para os associados referente ao
exercício de 2021. Esse recurso contribui no orçamento pessoal, principalmente
considerando os gastos adicionais no início de cada ano. A elevação do rendimento
sobre o capital dos associados é decorrente exclusivamente da variação da taxa Selic,
essa variação impacta diretamente o resultado operacional uma vez que está
classificada como uma das maiores despesas da cooperativa.
A Cooperata trabalha em prol de oferecer os melhores benefícios para os seus
associados, além das linhas de crédito, linhas de reembolso odontológico,
oftalmológico e escolar, esse ano foram distribuídos pouco mais de

10 mil kits

escolares para associados e dependentes legais.
O destaque deste ano vai para o Programa Cooperata Educa que além
das palestras sobre finanças pessoais, disponibilizou a clínica financeira para
atendimento individualizado com especialistas de mercado para auxiliar na
organização no planejamento financeiro pessoal. O programa educacional e social
da cooperativa ofereceu outros treinamentos com temas diversos e disponibilizou
acessibilidade em libras na semana da diversidade do Atacadão S.A.
Os dois últimos anos foram bem desafiadores, infelizmente nos despedimos de forma
definitiva de alguns associados por conta da covid-19, outras enfermidades ou
acidentes inesperados. Em nome de TODA equipe da Cooperata registro aqui as
nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos.
Despedimo-nos de 2021 e seguimos para 2022 encarando mais uma vez um cenário
desafiador, porém, convictos de que faremos o melhor para os nossos mais de

54

mil associados.
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