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No ano de 2020 a pandemia provocada 
pelo vírus da covid-19 colocou o mundo 
em uma situação sem precedentes na era 
atual, obrigando países a fecharem suas 
fronteiras e paralisando, num primeiro 
momento, as atividades econômicas e 
sociais, provocando um grave impacto 
na economia mundial.

No Brasil, inúmeros setores da economia 
sofreram perdas irreparáveis, aumentando 
ainda mais as já altas taxas de mortalida-
de, principalmente das micro e pequenas 
empresas, atingindo gravemente também 
os empreendedores informais, os quais, 
representam em sua maioria o cliente 
atendido pelo microcrédito oferecido pelo 
Banco do Vale.

Nesse cenário de crise, mas também de 
grandes oportunidades, o Banco do Vale 
caminhou passo a passo, lado a lado com 
seu cliente empreendedor das micro e 
pequenas empresas e também daqueles 
com atividades informais, acompanhando 
e apoiando através da oferta de crédito 
sua jornada em busca de novas formas, 
novos modelos de negócios de se rein-
ventarem para, em meio a tão grande cri-
se, serem capazes de superar os desafios 
advindos da mudança radical do modo 
de vida das pessoas em decorrência do 
isolamento social. 

A palavra “crise” pode ser olhada sob 
dois aspectos: o aspecto do perigo, mas 
também com o olhar da oportunidade 
para a mudança de postura, atuação ou 
de trajetória.

Com o firme propósito de que “o dinhei-
ro serve a vida”, continuamos a servir 
o empreendedor e as pessoas, e assim, 

com coragem e ousadia, no ano de 2020 
mais uma vez o Banco do Vale se recriou, 
refez suas estratégias e trajetórias, se 
reinventou para inovar e criar metodolo-
gias e continuar atendendo, apoiando e 
levando o “dinheiro” até o empreende-
dor.

Não obstante, diante dos grandes desa-
fios do isolamento social e das incerte-
zas econômicas gerados pela pandemia 
de covid-19, o Banco do Vale consolidou 
novas parcerias e protagonizou dentre as 
OSCIPs de todo o Brasil a primeira opera-
ção de microcrédito digital e, em meio à 
maior crise mundial de todos os tempos, 
continuou apoiando o empreendedor 
com uma aplicação de microcrédito digi-
tal que, ao final de 2020, superou R$ 2,8 
milhões e atendeu mais de 283 empre-
endedores formais e informais. Ampliou 
também sua área de atuação, que passou 
a abranger todo o estado de Santa Cata-
rina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Os pequenos negócios apoiados pelo 
Banco do Vale através da oferta de crédito 
constituem a grande força motora da eco-
nomia e a maior geradora de empregos 
formais e informais. No ano de 2020, as 
linhas de crédito oferecidas pelo Banco do 
Vale ajudaram os empreendedores a supe-
rar o momento de incertezas, reequilibrar 
suas contas e até ampliar sua atuação du-
rante a crise.

E assim foi possível continuar e superar, 
não obstante os graves desafios. Nossa 
gratidão a todos que caminharam conos-
co e nos honraram com sua confiança.

Seguimos com o nosso propósito de que: 
“O dinheiro está a serviço da vida.”

PALAVRA DA 
DIRETORA

Maria Aparecida Bressanini
Diretora Superintendente

SUMÁRIO
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A capacidade do Banco do Vale e a segurança de 
sua gestão no tocante à gestão dos riscos advindos 
da pandemia gerada pela covid-19 garantiu e priori-
zou a continuidade do apoio financeiro aos empre-
endedores formais e informais e às pessoas, propor-
cionando a todos não só o apoio financeiro de que 
necessitavam na retomada de suas atividades, mas 
também a sua recuperação financeira em face do 
impacto econômico e da dificuldade de garantir o 
pagamento pontual dos créditos já contraídos.

Neste sentido, várias medidas foram adotadas em 
benefício do tomador, tais como prorrogação de 
parcelas de contratos, concessão de linhas de cré-
ditos especiais voltadas ao empreendedor, as quais 
possibilitaram a recuperação de sua atividade eco-
nômica.  

A seguir, passaremos a apresentar as principais 
ações tomadas:

NOSSO COMPROMISSO 
NO ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19

“Não é o mais forte que 
sobrevive, nem o mais 
inteligente, mas o que 
melhor se adapta às 

mudanças”

(Charles Darwin)

 Os colaboradores que integram o grupo de ris-
co foram orientados a trabalhar em home office, in-
clusive com a disponibilização de computadores e 
equipamentos;

 Disponibilização aos nossos colaboradores de ál-
cool em gel;

 Nas atividades internas o ambiente foi adaptado 
para manter a distância física;

 Ampla circulação de ar nos ambientes internos;

 Sanitização de todas as unidades do Banco do 
Vale por empresa contratada;

 Tapetes sanitizantes nas portas de entrada e saída 
de nossas unidades de atendimento;

 Aquisição de luvas descartáveis;

 Máscaras de tecido duplo;

 Reuniões virtuais das equipes e dos Conselhos;

 Projeto de Capacitação Continuada adaptado 
para a forma virtual;

 Aquisição de aplicativo para substituição das ati-
vidades, reuniões com Conselho de Administração e 
equipes, que passaram a ser on-line.

Cuidados com nossos 
colaboradores
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 Disponibilização de álcool em gel 
nas áreas de atendimento de todas 
as nossas unidades; 

 Ambientes amplamente arejados 
para a circulação de ar; 

 Cartazes contendo orientações 
de distanciamento físico;

 Distribuição de máscaras descar-
táveis nas áreas de atendimento de 
nossos clientes;  

 Tapetes sanitizantes nas áreas 
de entrada e saída das unidades de 
atendimento.

 Todas as reuniões com o Conse-
lho de Administração passaram a 
ser virtuais;

 Aquisição de uma plataforma vir-
tual que nos possibilitou a realiza-
ção das reuniões virtuais.

Com todos estes cuidados, inves-
timos mais de R$ 9 mil entre pro-
dutos de higiene, materiais infor-
mativos, máscaras e equipamentos 
necessários para as atividades no 
formato on-line.

Cuidados com nossos 
clientes, fornecedores e 

público em geral

Cuidados com 
nosso Conselho de 

Administração

Investimentos

Além da adoção de todos os protocolos de seguran-
ça adotados no tocante à prevenção e aos cuidados 
em face da proliferação da doença, a Organização 
implantou medidas urgentes e efetivas em face do 
cliente no tocante à prevenção do endividamento e 
à ampliação, através de parcerias das linhas de cré-
dito oferecidas em caráter emergencial. 

Desta forma, em caráter de urgência o Conselho de 
Administração aprovou as seguintes medidas: 

Com referência aos meses de março, abril e maio, 
prorrogação das parcelas dos contratos dos clien-
tes que tiveram suas atividades afetadas pelo lock-
down, adotando-se as metodologias abaixo:

Opção A: Prorrogar as parcelas para o final do con-
trato; 

Opção B: Receber parcelas em atraso sem cobrar 
juros e multa moratórios;

Opção C: Prorrogar as parcelas dos meses de mar-
ço, abril e maio, reparcelando os respectivos valo-
res. 

As medidas adotadas resultaram nos indicadores 
abaixo.

Foram realizadas 335 operações de repactuação 
dos contratos no valor total de R$ 586 mil.

Com tais medidas o Banco do Vale possibilitou ao 
cliente a tranquilidade necessária no cumprimento 
de suas obrigações financeiras perante a Organiza-
ção até que pudessem retomar as suas atividades. 

Outra medida preponderante que foi adotada no 
tocante ao atendimento do empreendedor nesse 
período em que o apoio financeiro se revelou es-
sencial foi a disponibilização do acesso ao crédito 
de forma digital com as seguintes medidas:

 Contratação da Plataforma Zapform, que une a 
facilidade do WhatsApp, no qual o cliente digita 
qualquer palavra e já é direcionado para responder 
um questionário sobre seu negócio, o que possi-
bilita um atendimento mais rápido e ágil. Durante 
toda a interação o cliente é assessorado por nosso 
profissional capacitado e treinado para estes aten-
dimentos; 

 Contratação da empresa Clicksign, especializada 
e autorizada a operar com assinaturas eletrônicas;

 Atuação junto ao programa CREDMEI, que é uma 
iniciativa da Subsecretaria Especial de Micro e Pe-
quena Empresa do Ministério da Economia e visa a 
simplificar o acesso dos empreendedores individu-
ais ao crédito via Portal do Empreendedor;

 Captação de uma linha de crédito junto ao BA-
DESC para, de forma emergencial, ampliar o acesso 
ao crédito do empreendedor no montante total de 
R$ 5 milhões, dos quais até dezembro de 2020 já 
haviam sido liberados e investidos junto ao empre-
endedor R$ 3 milhões;

 Ampliação da parceria Banco do Vale e Bom Mi-
crocrédito no tocante ao crédito digital, que passou 
a ser oferecido a todo o estado de Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul, num total de 192 opera-
ções para Santa Catarina, 64 para o Rio Grande do 
Sul e 27 para o estado do Paraná;

 Contratação junto à Caixa Econômica Federal de 
novo aporte de recursos para o microcrédito, com 
repasse no montante total de R$ 5.393 milhões.

Responsabilidade, compromisso com o empreen-
dedor “cliente” e especialmente urgência, além da 
agilidade na tomada de decisões é o que se destaca 
do relevante papel do Banco do Vale em contribuir 
com a oferta de crédito no enfrentamento das con-
tingências oriundas da pandemia de covid-19.

Medidas de Apoio ao empreendedor: 
Prevenção do endividamento e 
ampliação da oferta de crédito
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ESFORÇO CONJUNTO E UNIÃO DE 
TODOS PARA A SUPERAÇÃO DOS 
EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19
A cliente Luciana Simon Pereira, que desde o 
ano de 2018 conta com o apoio do Banco do 
Vale, viu seu pequeno negócio, fonte de ren-
da de seu lar, ser fortemente impactado pela 
pandemia.

Sua empresa que atuava no ramo na confec-
ção de vestidos de noivas e madrinhas foi 
uma das mais afetadas, pois as restrições e 
proibições que foram determinadas como 
forma de conter o contágio do coronavírus 
fez com que todos os eventos, casamentos 
e cerimônias agendados para o ano de 2020 
fossem cancelados.

Diante da situação, Luciana adaptou seu pro-
duto e negócio, passando a atuar na pres-
tação de serviços terceirizados no ramo da 
confecção e vestuário para outras empresas. 

Luciana, que contava com um empréstimo 
ativo junto ao Banco do Vale, prezando pela 
pontualidade de seus pagamentos, foi bene-
ficiada com a repactuação de seu contrato, 
sendo suas parcelas prorrogadas num prazo 
de pagamento maior. 1- Empresa da sra. Luciana Simon Pereira

O Banco do Vale é uma Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
e, sendo assim, “pertence e serve” a toda 
a comunidade, e como tal, tem o dever e o 
compromisso com a transparência de sua 
gestão, ações e resultados. 

O Relatório Socioeconômico é um instru-
mento pelo qual o Banco do Vale dá publi-
cidade perante toda a sociedade de seu de-
sempenho, resultados econômicos, sociais e 
ambientais, bem como dos fatos relevantes 
de sua gestão ocorridos no período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2020.

O RELATÓRIO



2001
20.Dezembro - Fundação 
da CREDIVALE - Agência 
Metropolitana de 
Microcrédito

2005
Início dos atendimentos do 
Banco do Vale em uma sala 
dentro da Ampe de Indaial

2007
Inauguração nova 
Sede Administrativa 
em Blumenau 

2009
Novembro - Abertura 
da 1ª Filial do Banco 
do Vale em Timbó

2011
Dezembro - Banco 
do Vale comemora 
10 anos de fundação

2014
Fevereiro - Abertura 
da 1ª Filial do Banco do 
Vale em Jaraguá do Sul

2018
Agosto - Assinatura do 
primeiro contrato do 
Projeto Investidor Social

2002
01.Janeiro - Início das 
Atividades operacionais 

29.Janeiro - Primeiro 
Aporte de Recursos 
BADESC no valor de 1 
milhão de reais

2006
Outubro - Abertura da 1ª 
Filial do Banco do Vale 
em Indaial

2008
Maio – Assinatura do 
contrato de Primeiro Aporte 
de Recursos BNDES

Julho – Assinatura do 
contrato de Primeiro Aporte 
de Recursos Caixa 
Econômica Federal

2010
Abril - Abertura da 1ª 
Filial do Banco do Vale 
em Gaspar

2013
Janeiro - Inauguração nova 
Sede Administrativa em 
Blumenau

Abril - Assinatura do contrato 
de Primeiro Aporte de Recursos 
OIKOCREDIT

Dezembro - Abertura da 1ª Filial 
do Banco do Vale em Rio do Sul

2016
Julho – Banco do Vale 
Realiza a 1ª Avaliação de 
Desempenho Social em 
parceria com a CERISE

2020
O Banco do Vale passou 
a oferecer também o 
crédito na metodologia 
digital, ampliando assim 
sua área de atuação para 
todo o estado de Santa 
Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul
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LINHA DO TEMPO 
DO BANCO DO VALE
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O Banco do Vale foi fundado em 20 de dezembro de 2001 
por iniciativa da sociedade civil organizada. É uma organi-
zação sem fins lucrativos que possui imunidade tributária e 
sua razão de existir é a de levar a oportunidade de crédito às 
pequenas empresas e aos empreendedores.

As principais entidades representativas da sociedade civil 
fundadoras do Banco do Vale foram as seguintes: BADESC, 
SEBRAE-SC, FAMPESC, FACISC, AMMVI, Furb e Intersindical 
de Blumenau. Foi qualificada como Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público por meio do ato publicado no 
Diário Oficial da União em 19/08/2002.

O objetivo social do Banco do Vale é o da concessão de em-
préstimos aos empreendedores formais, informais e às pes-
soas, visando à promoção da inclusão financeira e social, ao 
combate à pobreza, à geração de emprego e renda e conse-
quentemente à melhoria da qualidade de vida.

O Banco do Vale é habilitado pelo Ministério da Economia 
para atuar no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
e Orientado (PNMPO) e sua metodologia é de atendimento 
presencial ao tomador, sendo o Agente de Microfinanças res-
ponsável pelo atendimento do empreendedor formal e infor-
mal, com vistas a sua condição diferenciada, tanto documen-
tal quanto estrutural e financeira. 

SOBRE O
BANCO DO VALE

ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL 

Atendimento Presencial

O atendimento presencial oferecido aos clientes na metodologia 
do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado com a 
presença do Agente de Microfinanças no local do empreendimento ou na 
residência do tomador ocorre a partir de seis unidades de atendimento, 
localizadas nos seguintes municípios: Blumenau, Indaial, Gaspar, Timbó, 
Rio do Sul e Jaraguá do Sul.

Municípios atendidos:

Agrolândia
Agronômica
Apiúna
Araquari
Ascurra
Atalanta
Aurora
Balneário Barra do Sul
Balneário Camboriú
Barra Velha
Benedito Novo
Blumenau
Bombinhas
Braço do Trombudo
Camboriú
Chapadão do Lageado
Dona Emma
Dr. Pedrinho
Garuva
Gaspar
Guaramirim

Porto Belo
Pouso Redondo
Presidente Getúlio
Presidente Nereu
Rio do Campo
Rio do Oeste
Rio do Sul
Rio dos Cedros
Rodeio
Salete
São Bento do Sul
São Francisco
São João do Itaperiú
Schroeder
Taió
Timbó
Trombudo Central
Vidal Ramos
Vitor Meireles
Witmarsum

Ibirama
Ilhota
Imbuia 
Indaial
Itajaí
Itapema
Itapoá
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joinville
José Boiteux
Laurentino
Lontras
Luiz Alves
Massaranduba
Mirim Doce
Navegantes
Penha
Petrolândia
Piçarras
Pomerode
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ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL 

Atendimento Microcrédito

DIGITAL
No ano de 2020, o Banco do Vale consolidou 

uma importante parceria com a fintech Bom 

Microcrédito, iniciada no final do ano de 2019, 

e que possibilitou a ampliação de sua área de 

atuação para todo o estado de Santa Catarina, 

bem como os estados do Paraná e do Rio 

Grande do Sul. 

Neste aspecto, destaca-se especialmente 

a oferta do crédito digital em face das 

contingências da pandemia de covid-19.  



O DINHEIRO A 
SERVIÇO DA VIDA

MISSÃO, VISÃO, 
VALORES E PROPÓSITO
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“Apoiar os empreendedores 
informais, formais e as pessoas, 
por meio das microfinanças, 
promovendo o desenvolvimento  
econômico e social de forma 
sustentável e diferenciada.”

MISSÃO

 ÉTICA

 EFICIÊNCIA 

 TRANSPARÊNCIA

VALORES

 “Tornar-se, até 2025, uma 
instituição atuante no mercado 
de microfinanças brasileiro, 
com eficiência administrativa e 
operacional.’’

VISÃO

NOSSA MISSÃO, 
VISÃO E VALORES

“O DINHEIRO A SERVIÇO DA VIDA”

NOSSO PROPÓSITO

Nosso propósito é de que os empréstimos que conce-
demos venham a promover para o tomador o desen-
volvimento sustentável de seu negócio, a geração e/ou 
manutenção de empregos, o incremento de sua renda, a 
melhoria de sua qualidade de vida, que promovam a sua 
inclusão financeira e social.

Com vistas a alcançar o nosso propósito, ampliamos 
nossa responsabilidade perante o tomador no tocante à 
análise de sua capacidade de pagamento e à orientação 
para a boa utilização dos recursos concedidos.

Assim, entendemos que o nosso propósito, “o dinheiro a 
serviço da vida”, é o nosso contrato com a prosperidade, 
é o laço que nos liga à riqueza material e espiritual, a fim 
de nos conceder a capacidade de expressar e concreti-
zar com o Microcrédito nossos talentos e habilidades no 
equilíbrio aplicado no fluxo dos empréstimos concedi-
dos, disponibilizando o “dinheiro” no propósito de servir 
à vida, de gerar mais “vida”, plenitude e abundância.

Somos tomados e nos deixamos conduzir em nosso dia 
a dia por nosso propósito fazendo circular o dinheiro a 
serviço das trocas dignas, honrando o trabalho e o suor 
de quem o respeita, de quem serve a si mesmo e aos 
outros com equilíbrio e justiça.



GOVERNANÇA
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PERFIL E 
GOVERNANÇA

A Organização tem como norteadores de sua 
gestão os mesmos princípios da administração 
pública, sendo que, em atendimento às dispo-
sições do artigo 3º da Lei Federal nº 9.790/99 
e suas alterações (Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 
13.204/2015), estes princípios foram inseridos no 
artigo 69, item 69.1 do seu Estatuto Social:

LEGALIDADE

ECONOMICIDADE

PUBLICIDADE

EFICIÊNCIA

MORALIDADE

IMPESSOALIDADE

ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA

A Estrutura Administrativa do Banco do Vale é 
organizada da seguinte forma:

• Assembleia Geral
• Conselho de Administração
• Superintendência
• Conselho Fiscal

A Estrutura Administrativa do Banco do Vale en-
contra-se alicerçada no artigo 33 de seu Estatuto 
Social, encontrando-se também no Estatuto So-
cial a composição, competências e atribuições 
de cada órgão administrativo. 
 
Instrumentos essenciais também são o Regimen-
to Interno, o Código de Ética, a Política de Crédito, 
bem como os Procedimentos Operacionais. 

No tocante ao Conselho de Administração, ele é 
composto por conselheiros que prestam serviço 
voluntário. 

A Superintendência é desempenhada por um 
Diretor Superintendente contratado.

O Conselho Fiscal é formado por conselheiros vo-
luntários e independentes, garantindo a solidez da 
Organização no tocante à regularidade de suas 
contas, documentos, demonstrações contábeis 
em face da situação financeira e patrimonial da 
Organização. 

A Organização conta com auditoria interna que 
mantém constante verificação e acompanha-
mento no tocante ao cumprimento de seus pro-
cedimentos internos, cumprimento do Código de 
Ética e outros itens considerados relevantes no 
tocante à sua gestão. 

A Organização submete semestralmente suas 
demonstrações contábeis e patrimoniais a uma 
avaliação e ao parecer de uma auditoria externa 
independente.
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CONSELHOS E 
SUPERINTENDÊNCIA 

Conselho de Administração:

Syllas Ubaldo 
Bandeira Filho - 
Presidente   

Jean Carlo Gaspar
Conselheiro 

Milton Roeder
Vice-presidente  

Marli Bonezzi
Conselheira

Roberto Coelho 
Conselheiro

Ademir Danilo Zardo
Conselheiro

Diretora
Superintendente:

Maria Aparecida Bressanini

Conselho Fiscal:

Paulo Roberto da 
Cunha
Conselheiro

Cristiano Bernardi
Conselheiro

Jair Pacheco
Conselheiro

Itelvino Schinaider
Conselheiro

CÓDIGO
DE ÉTICA

No Banco do Vale a ética é o princípio 
fundamental e o compromisso essencial 
para o aprimoramento contínuo de sua 
atuação com vistas a uma postura res-
ponsável, ética, transparente e de respei-
to mútuo, a qual orienta nos aspectos de 
atuação profissional de nossos dirigentes 
e colaboradores nas relações internas de 
trabalho, fornecedores, clientes e a comu-
nidade em geral.

A busca constante dos valores morais e 
éticos transcende na responsabilidade so-
cial, atuando também junto aos parceiros 
e todos os demais com quem trilhamos 
nossos passos na presença da Organiza-
ção e para além dela. 



PLANO 
ESTRATÉGICO 

PARA O FUTURO
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O planejamento definido pelo Banco do Vale 
tem como referência a gestão por resultados, 
a qual estabelece suas prioridades estratégi-
cas, define ações, objetivos e prazos.

Desta forma, todos os esforços são voltados 
para tais objetivos, sempre almejando alcan-
çar os resultados e proporcionar os impactos 
desejados em nossa região de atuação.

No Plano Estratégico estão previstas as me-
tas de crescimento anual, a gestão do tem-
po, de riscos, gestão financeira, pessoal e 
de mercado, dentre as quais se destacam as 
prioridades a seguir:

Segurança das informações e agilidade dos  
processos

Melhoria das estatísticas e relatórios de 
gestão

Simplificar com vistas ao tomador os 
procedimentos de cobrança

Simplificar com vistas ao tomador os 
procedimentos de análise e concessão de 
crédito

Consolidação da marca e presença junto ao 
cliente

Fortalecimento da cultura organizacional

Fortalecimento da gestão de desempenho 
social

Redução dos custos operacionais, agilidade 
operacional e ganho de resultados

Ampliação das boas práticas de 
governança

PLANO ESTRATÉGICO 
DE FUTURO

1. Crédito Digital Banco do Vale

Plataforma Zapform: Agilidade via 
WhatsApp

Em constante evolução, as tecnolo-
gias fazem parte de nosso dia a dia e 
têm se mostrado uma excelente ferra-
menta de trabalho. 

Pensando nisso, o Banco do Vale con-
tratou a plataforma Zapform, que atua 
com atendimentos personalizados em 
WhatsApp.

A contratação foi acelerada em decor-
rência da pandemia de covid-19, que 
fez com que disponibilizássemos esta 
ferramenta aos nossos clientes como 
forma de personalizar o atendimento 
de forma virtual, para que eles não fi-
cassem desassistidos neste momento 
de grandes desafios para todos. 

Ao todo, em 2020 foram recebidas 
mais de 315 solicitações de crédito 
pelo WhatsApp.

CREDMEI

O Programa CREDMEI é uma inicia-
tiva do Ministério da Economia atra-
vés de sua Subsecretaria Especial de 
Micro e Pequena Empresa, e tem por 
objetivo a simplificação do acesso 
ao crédito pelo empreendedor indi-
vidual. 

O empreendedor individual que bus-
ca crédito para o seu negócio pode 
realizar a solicitação diretamente 
no site do Portal do Empreendedor. 
Este, por sua vez, encaminha para as 
organizações cadastradas, para que 
assim seja realizado o atendimento 
ao cliente. 

Assinatura Eletrônica

Com o avanço cada vez maior de 
novas tecnologias, a assinatura ele-
trônica vem se tornando uma im-
portante ferramenta para facilitar e 
agilizar a assinatura de documentos 
e contratos. 

Além disso, com o ano iniciando 
com a pandemia de covid-19, esta 
ferramenta se tornou essencial para 
a continuidade de nossas ativida-
des. 

Diante disso, no ano de 2020 o Ban-
co do Vale firmou parceria com a 
Clicksign, que é uma empresa espe-
cializada e autorizada a atuar com 
assinaturas eletrônicas, garantindo 
assim a segurança necessária para 
nossa Organização e nossos clientes. 

TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL - CRÉDITO DIGITAL
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3. Com a palavra o parceiro 
Bom Microcrédito

A Bom Microcrédito é uma fin-
tech catarinense que uniu a tec-
nologia e a experiência em 30 
anos de mercado para criar um 
produto que tem como principal 
parceiro o Banco do Vale.

A plataforma Bom conecta as 
OSCIPs, investidores e fundos 
a empreendedores de pequeno 
porte formais e informais, dando 
acesso ao microcrédito digital 
para negócios aptos a se desen-
volver. 

A Bom e o Banco do Vale acre-
ditam em uma economia na qual 
os pequenos negócios devem 
ter fácil acesso aos recursos ne-
cessários para causar um impac-
to social positivo. 

Atualmente, 90% dos empre-
endedores brasileiros não têm 
acesso a crédito, consequen-
temente, 60% dos negócios de 
pequeno porte fecham antes de 
completar o 5º ano de existência. 
Segundo o Sebrae, o principal 
motivo é a escassez de capital 
de giro e fixo para empreende-
dores investirem em suas ativi-
dades. 

Entendendo esta “dor” do em-
preendedor, a Bom e o Banco 
do Vale se uniram para construir 
uma solução inovadora para re-
solver este problema com uma 
operação digital sem barreiras 

geográficas, com burocracias 
reduzidas, custo de oportunida-
de para empreendedor e conve-
niência. 

E foi assim que, desde fevereiro 
de 2020, um mês antes do início 
da maior crise mundial, a Bom e 
o Banco do Vale protagonizaram 
a primeira operação digital do 
Brasil em meio a um cenário du-
vidoso, construindo uma aplica-
ção que supera os R$ 2,8 milhões 
para mais de 280 empreendedo-
res. Destes, 80% empreendedo-
res formais e 20% informais. 

Independentemente da crise, 
a carteira cresce e possui ren-
tabilidade devido ao controle 
da inadimplência, à redução do 
custo operacional e ao formato 
de monetização da plataforma, 
que está atrelado ao sucesso da 
operação. 

A inovação é a única constante, 
e é por isso que o Banco do Vale 
investe na busca de ferramentas e 
produtos novos para desenvolver. 

A parceria com a Bom proporcio-
na um aprendizado rápido para a 
Organização, colocando o Banco 
do Vale à frente de seus concor-
rentes regionais — e isso aconte-
ce de forma recíproca, pois a Bom 
também avança e evolui seus pro-
cessos.

O ganho é recíproco e fortalece a 
parceria que possui objetivos am-
biciosos para o ano de 2021. 

TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL - CRÉDITO DIGITAL

2 - Assinatura do contrato da 
parceria Banco do Vale e Bom 
Microcrédito (evento realizado em 
janeiro/2020)

4-Syllas Ubaldo Bandeira Filho e Maria Aparecida Bressanini – 
representantes do Banco do Vale – e Ícaro Burtet – CEO BOM Microcrédito

3 - Maria Aparecida Bressanin – 
Diretora Superintendente do Banco 
do Vale – e Evanda Kwitko – Diretora 
CREAR Brasil

2. Parceria Banco do Vale e Bom 
Microcrédito

A transformação Digital é uma 
das ações permanentes que o 
Banco do Vale mantém, pois sua 
utilização melhora o desempe-
nho, proporciona a ampliação do 
alcance e otimiza resultados.

Com o avanço cada vez mais rá-
pido de novas tecnologias, bem 
como, em face da contingência 
causada pela covid-19, o Banco 
do Vale consolidou a parceria 
com a fintech Bom Microcrédito.

No ano de 2020 criou linhas de 
crédito digitais, passando assim 
a oferecer ao tomador além da 
metodologia de atendimento 
presencial também o acesso di-
gital via internet e/ou via dispo-
sitivos móveis, como celulares e 
outros. 

O acesso digital possibilitou ao 
cliente solicitar o crédito, assinar 
contratos e receber o recurso 
com meio de pagamento digital.  

No ano de 2020, em decorrên-
cia da contingência gerada pela 
pandemia de covid-19, a oferta 
do crédito digital foi a forma en-
contrada pelo Banco do Vale para 
superar os desafios do distancia-
mento social, levando a possibili-
dade de acesso aos recursos para 
capital de giro, estoques, merca-
dorias, insumos, entre outros. 

A parceria, que é pioneira entre 
as OSCIPs do Brasil, permitiu ao 
Banco do Vale investir na sua re-
gião de atuação no ano de 2020 
mais de R$ 2,8 milhões, totali-
zando 283 operações de micro-
crédito.

A inovação tecnológica e digital 
possibilitou ao Banco do Vale 
contribuir de forma efetiva e ágil 
com o desenvolvimento da eco-
nomia da região não obstante a 
gravidade dos efeitos da pande-
mia de covid-19, continuando a 
atuar na geração e manutenção 
de empregos diretos e indiretos, 
participando, assim, na evolução 
e recuperação das empresas, 
dos empreendedores e das pes-
soas no tocante à melhoria de 
sua qualidade de vida.

É de se destacar ainda que com 
a parceria Banco do Vale e a 
Bom Microcrédito foi ampliada 
significativamente a região de 
atuação, possibilitando assim 
a presença digital do Banco do 
Vale em todo o estado de San-
ta Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul. 

Ao lado, destaca-se mês a mês 
o montante dos valores empres-
tados na modalidade de crédito 
digital e o número das opera-
ções, em que se pode constatar 
que o início do crédito digital 
coincide com o início da pande-
mia de covid-19.

TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL - CRÉDITO DIGITAL

Liberação Valor emprestado Nº Operações

02/2020 R$            10.300 1

03/2020 R$           20.600 3

04/2020 R$            63.230 12

05/2020 R$           102.745 20

06/2020 R$           197.770 22

07/2020 R$          285.554 27

08/2020 R$           354.169 42

09/2020  R$                                    480.790 43

10/2020 R$          485.384 43

11/2020 R$            549.814 44

12/2020 R$            298.185 26

 R$                               2.848.541 283
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Como o sangue de empreendedora sempre 
falou mais alto, Sueli e sua mãe retomaram à 
facção com uma funcionária ajudando. Con-
forme ela foi crescendo novamente, foram 
comprando novas máquinas e voltando a 
contratar mais pessoas para ajudar.

A partir de 2017, após a morte de sua sócia 
e mãe, Sueli desanimou em desenvolver seu 
negócio com produção em escala e começou 
a redirecionar a atividade para o artesanato. 
Neste momento, Sueli mudou o foco de ne-
gócio e começou a fazer bolsas, aventais, li-
xeira para carro etc. Ela descobriu o bordado 
eletrônico, se apaixonou e acabou compran-
do a tão sonhada bordadeira.

Hoje Sueli continua desenvolvendo sua ati-
vidade de artesanato produzindo panos de 
prato de luxo, fraldas e toalhas de bebê — 
uma infinidade de produtos que a costura 
criativa permite. O Banco do Vale começou 
a fazer parte desta trajetória no ano passa-
do, quando financiou pela plataforma Bom 
a nova máquina bordadeira eletrônica que 
Sueli adquiriu no valor R$ 8 mil. Com o Micro-
crédito Digital, Sueli teve a oportunidade de 
fazer a aquisição de sua máquina sem utilizar 
sua reserva de caixa. Com este investimento 
sua produção se profissionalizou, a qualida-
de e a apresentação do seu produto ficaram 
melhores e consequentemente as vendas só 
aumentaram.

6 - Sra. Sueli Scheuer em sua empresa

4. Microcrédito Digital

Sueli iniciou sua jornada empreende-
dora aos 19 anos quando trabalhava 
em uma confecção e a partir desta 
experiência resolveu construir seu 
próprio negócio. Vendeu a moto que 
tinha, pediu demissão do emprego, 
comprou sua primeira máquina de 
costura Overloque e alguns quilos 
de malha.

Começou a fazer peças em casa para 
vender (calça de moletom, casaco, 
camiseta etc.), oferecia na vizinhan-
ça e todos compravam. Nessa mes-
ma época, começaram a ficar mais 
populares as facções (terceirização 
de peças já talhadas para costurar e 
devolver a peça pronta), foi quando 
um senhor entrou em contato e per-
guntou se Sueli queria costurar para 
ele. Adicionando esse serviço à sua 
rotina, começou a costurar para esse 
homem com sua única máquina. 
Pouco tempo depois, seu namorado 
pediu demissão de onde trabalhava 
e passou a ajudar na costura.

Conforme foi passando o tempo, 
Sueli conseguiu comprar mais má-
quinas e contratar mais emprega-
dos, aumentando sua capacidade 

produtiva. O negócio de Sueli estava 
crescendo rápido e, neste momento, 
a primeira crise aconteceu: seu ne-
gócio sofreu um grande desfalque, 
de uma empresa que não pagou um 
mês inteiro de serviços. Para honrar 
seu contrato com seus empregados 
e fornecedores, decidiram vender a 
maioria das máquinas para conse-
guir dinheiro.

Nessa época Sueli estava casada e 
seu marido foi trabalhar em uma em-
presa. Mesmo após o desfalque, Sueli 
repensou e decidiu continuar sozi-
nha. Algum tempo depois, quando 
a mãe de Sueli se aposentou, ela en-
trou como sócia no negócio e volta-
ram a produzir em maior escala. Sueli 
engravidou e depois de ter o bebê 
acabou vendendo sua parte da em-
presa para outra pessoa.

A sociedade da sua mãe com esse 
terceiro não deu certo e Sueli voltou 
para o negócio, que estava crescen-
do novamente, chegando a ter 22 
funcionários. Houve um aumento na 
quantidade de facções e, consequen-
temente, baixa no preço pago pelas 
peças. As despesas da facção acaba-
ram ficando muito altas e as portas 
foram fechadas novamente.

TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL - CRÉDITO DIGITAL

5 - Sra. Sueli Scheuer em sua empresa
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NOSSOS
PRODUTOS

O Banco do Vale desde a sua 
fundação recebeu habilitação do 
Ministério da Economia atuando 
no Programa Nacional de Micro-
crédito Produtivo e Orientado 
(PNMPO), assim, a razão de exis-
tir do Banco do Vale encontra-se 
alicerçada na oferta de crédito ao 
empreendedor formal e informal, 
promovendo a sua inclusão finan-
ceira, o desenvolvimento da ativi-
dade econômica e a geração de 
emprego e renda.

Com o decorrer dos anos, bus-
cando o atendimento das neces-
sidades também das pessoas e do 
público em geral, o Banco do Vale 
desenvolveu uma ampla linha de 
produtos com vistas à transforma-
ção e inclusão social do indivíduo, 
da sua família e da comunidade, 
sobretudo promovendo a melho-
ria da qualidade de vida. Assim, 
além do Microcrédito inserido no 
PNMPO, o Banco do Vale, com re-
cursos próprios, oferece produtos 
notadamente com fins sociais, tais 
como: construção e reforma de 
moradias, créditos pessoais com 
vistas à saúde, educação e com-
pras de bens pessoais, produtos 
voltados a saneamento básico, 
programas de captação de água e 
especialmente em atividades vol-
tadas à preservação ambiental.
 
Através de parceria pioneira com 
a fintech Bom, no ano de 2020 
todas essas linhas de crédito são 
oportunizadas ao tomador de for-
ma digitalizada, prática, rápida e 
segura.  

Desde muito jovem, a sra. Vera Lucia Cunhaque já trabalhava com 
costura e prestação de serviços no ramo da confecção e vestuário. 

Com a experiência de vários anos, viu sua facção crescer aos 
poucos e hoje já conta com várias máquinas de costura. 

Como lembrança, ainda guarda a primeira máquina de costura na 
qual aprendeu seu ofício. 

Muito conhecida na comunidade de Gaspar, a sra. Vera Lúcia 
também desenvolveu uma coleção própria de modelos de 
roupas e presta serviços para uma grande empresa do ramo da 
confecção.

A sra. Vera Lúcia possui uma grande clientela e construiu uma sala 
anexa à sua residência, onde funciona o seu ateliê. 

Cliente desde o ano de 2019, encontrou no Banco do Vale o apoio 
financeiro para o crescimento de sua atividade e de sua empresa. 

O sr. Cristiano dos Santos Ricardo e a sua esposa sra. Elizete, 
residentes no município de Indaial, foram atendidos pelo Banco 
do Vale na linha de crédito Moradia.

Possuíam um terreno amplo e necessitavam do recurso para 
construir um novo imóvel, destinado à locação, possibilitando-
lhes o ganho de uma renda extra. 

Com o empréstimo no valor de R$ 20 mil, conseguiram alcançar 
seu objetivo.  

MICROCRÉDITO MORADIA

7 - Primeira máquina de costura

9 - Foto Terreno 10 - Casa pronta 1

8 - Máquina atual 11 - Casa Pronta 2
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MICROCRÉDITO 
RURAL

O Microcrédito Rural é uma linha 
de crédito destinada exclusiva-
mente para aqueles que têm sua 
renda advinda de atividades agrí-
colas, agronegócio, turismo rural e 
outras atividades similares.

O sr. Wilson Hoê é cliente do Ban-
co do Vale na linha de Microcré-
dito Rural desde o ano de 2016 e, 
juntamente com sua esposa, tra-
balha desde criança na roça, man-
tendo sua renda, seu sustento e o 
de sua família com a atividade da 
agricultura familiar.  

O casal tem duas filhas que traba-
lham junto com os pais na agricul-
tura e foi através delas que veio a 
inovação. Assim, a família passou 
a produzir os chamados brotos. 

Uma das filhas iniciou seus es-
tudos junto ao Senai e à Epa-
gri e comprou os equipamentos 
necessários para o desenvolvi-
mento dessa atividade, sendo 
que, no tocante à aquisição dos 
equipamentos, o Banco do Vale 
se fez presente concedendo um 
empréstimo no valor de R$ 10 
mil, para que pudessem dar iní-
cio a essa nova atividade. 

Assim surgiu a Vênia Microve-
getais, que já conta com uma 
carteira de muitos e grandes 
clientes, ofertando um número 
variado de hortaliças, vegetais 
etc., tais como brócolis, rúcula, 
agrião, mostarda, repolho roxo, 
nabo de sopa, rabanete e folhas 
comestíveis.

Cultivo: Semear a terra e deixar 
bem coberta até atingir a altura 
de dois dedos.

13 – Cultivo: semear 14 - Cobrir bem

Colheita: depois de 10 a 12 dias.

19 - Flores Comestíveis

17 - Sabrina Hertel Hoê

15 - Colheita

20 - Marca da empresa

18 - Estufa

16 - Colheita
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Os pilares Econômico, Social e Ambiental nor-
teiam o desempenho sustentável e a atuação 
do Banco do Vale na busca pelo equilíbrio e 
harmonia, com vistas à garantia da integridade 
de nosso planeta, da natureza e da sociedade 
no presente e no futuro.

Nosso propósito com o dinheiro, ou seja, com 
os recursos que emprestamos aos nossos to-
madores de crédito essencialmente empreen-
dedores, é de servir à vida e assim garantir que 
os recursos não sejam destinados para ativida-
des que possam agredir o meio ambiente ou 
que atuem em prejuízo da qualidade de vida. 
 
O compromisso e a responsabilidade do Ban-
co do Vale no tocante a proteção de seu clien-
te, especialmente evitando o seu sobre-endi-
vidamento, está expresso no Código de Ética. 
As linhas de crédito oferecidas pelo Banco do 
Vale são criadas a partir das necessidades de 
seus clientes e sempre objetivando a inclusão 
financeira e social, a promoção do desenvol-
vimento econômico das pequenas empresas, 
dos empreendimentos e das pessoas, promo-
vendo a saúde, a proteção ao meio ambiente, 
o combate à pobreza e a melhoria da qualida-
de de vida. 

SUSTENTABILIDADE

Nossos colaboradores e comunidade

• Promover o bem-estar e a saúde de nossos colaboradores;

• Promover o desenvolvimento profissional e social de 
nossos colaboradores; 

• Promover e apoiar eventos voltados para a comunidade;

• Incentivar o trabalho voluntario.

Nosso Produto

• Promover o desenvolvimento econômico de nossos 
clientes, sempre com a preocupação do meio ambiente;

• Cláusulas contratuais específicas voltadas para o impacto 
ambiental;

• Não financiar atividades que agridam, prejudiquem ou 
ameacem o meio ambiente.

Nossa Atividade

• Promover o crescimento saudável e sustentável da 
organização;

• Promover o desenvolvimento econômico e social na 
comunidade, através da geração de empregos e renda;

• Incentivar as boas práticas de gestão e de governança; 

• Promover o acesso ao crédito.

NOSSOS PILARES DE 
SUSTENTABILIDADE

RESPONSABILIDADE SOCIAL RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE ECONÔMICA
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Nossos colaboradores e comunidade

O ano de 2020 foi de grandes desafios para 
todos os colaboradores do Banco do Vale.

O trabalho do dia a dia em face das contin-
gências da pandemia de covid-19 exigiu por 
parte do colaborador novas posturas e uma 
mudança significativa no tocante à metodo-
logia de trabalho a que estava habituado, 
principalmente o desafio do trabalho em 
home office, mantendo a entrega do resulta-
do que era esperado. 

Nesse sentido, o Banco do Vale, através de 
seu projeto de capacitação continuada, que 
foi adaptado para a metodologia de encon-
tros virtuais, propiciou ao colaborador o su-
porte técnico e emocional de que necessitava.  

Desta forma, o colaborador de forma segura 
pode continuar cumprindo com a sua missão 
de levar o crédito ao empreendedor e às pes-
soas, garantindo-lhe num momento de crise 
o acesso aos recursos de que tanto necessi-
tava. 

Por outro lado, destaca-se que o Banco do 
Vale assumiu o compromisso perante o seu 
colaborador, garantindo-lhe o emprego e o 
pagamento pontual de todos os seus salá-
rios, benefícios e encargos sociais. 

Assim, comprometidos e unidos, nos deixa-
mos conduzir por nosso propósito e foi pos-
sível continuar servindo com grandeza e hu-
mildade, mesmo diante dos grandes desafios 
do ano de 2020. 

Nossa gratidão a todos os nossos colabora-
dores! Nosso reconhecimento e admiração 
pela capacidade de superação de cada um 
no ano de 2020. 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

21 - Equipe Banco do Vale de Indaial (SC)

23 - Equipe Banco do Vale de Timbó (SC)

22 - Colaboradora da Equipe Banco do Vale de 
Indaial (SC) em home office

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

24 - Equipe Banco do Vale de Blumenau (SC)

26 - Equipe Banco do Vale de Jaraguá do Sul (SC)

25 - Equipe Banco do Vale de Rio do Sul (SC)

27 - Equipe Banco do Vale de Gaspar (SC)
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O Banco do Vale conta com uma equipe de profissio-
nais preparados e que contribuem no desenvolvimento 
da Organização. 

Além do conhecimento técnico necessário na execução 
de suas atividades, as habilidades técnicas e o bom re-
lacionamento promovem a humanização e o desenvol-
vimento do espírito de liderança dos seus profissionais. 

Nossa estrutura organizacional no tocante a suas equi-
pes conta com profissionais com independência e au-
tonomia de atuação. Apoiados por suas respectivas li-
deranças, contam com iniciativa, comprometimento e 
agilidade no tocante ao atingimento de seus objetivos 
e metas.

Além da busca por perfis que sejam autônomos e inde-
pendentes, o Banco do Vale busca apoiar e encorajar 
o crescimento profissional das mulheres, por isso, do 
total de cargos de liderança 71% são desempenhados 
por mulheres. 

PERFIL DE NOSSOS 
COLABORADORES

38 COLABORADORES

86%

14%

O Banco do Vale, por ser habi-
litado junto ao Programa Nacio-
nal de Microcrédito Produtivo e 
Orientado, tem em suas equipes 
como uma de suas principais 
funções a de Agente de Microfi-
nanças.

É este profissional que mantém 
um relacionamento direto com 
nossos clientes, pois é através 
dele que ocorre o atendimento de 
forma presencial junto ao cliente 
para a realização de prospecções, 
análise de crédito, acompanha-
mento pós-crédito, entre outros. 

O Agente de Microfinanças é 
aquele que possui a capacidade 
técnica para auxiliar e orientar o 
empreendedor sobre sua neces-
sidade de crédito, endividamen-
to etc.

Em 2020 o Banco do Vale contou 
com 14 Agentes de Microfinanças, 
os quais tiveram muitos desafios 
pessoais e profissionais a superar 
em face da pandemia de covid-19.

Como em diversas outras profis-
sões que demandam o atendi-
mento presencial, nossos agentes 
de microfinanças tiveram que se 
reinventar para continuar aten-
dendo seus clientes com todos 
os cuidados necessários a res-
guardar e assegurar a sua própria 
saúde e a de seus clientes.   

Como forma de reconhecimento 
a todos os nossos agentes de mi-
crofinanças, em nome de todos, o 
nosso reconhecimento e gratidão 
à Agente de Microfinanças Eleni-
ta Zanghelini Lemos, que foi no 
ano de 2020 um grande exemplo 
de amor e dedicação ao que faz. 

Não obstante todas as dificulda-
des, encontrou em si a força de 
superação, soube se cuidar, cui-
dar de seu cliente, de seus cole-
gas de trabalho, trazendo exce-
lentes resultados no ano de 2020.  

A Agente de Microfinanças Ele-
nita Zanghelini Lemos faz parte 
da equipe do Banco do Vale há 
11 anos.

AGENTE DE 
MICROFINANÇAS

A importância deste profissional 
para o cliente 

28 - ELENITA ZANGHELINI LEMOS - Agente 
de Microfinanças
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A medicina do trabalho é um ramo que 
é especializado em evitar os riscos de 
acidentes de trabalho e as doenças ocu-
pacionais.  

Anualmente, realizamos a contratação 
de empresa especializada que avalia 
todos os ambientes de trabalho. Após 
essa avaliação, emite o relatório técnico 
contendo todas as medidas necessárias 
a serem adotadas para a manutenção da 
segurança e saúde de nossa equipe. 

PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) realizado no Banco 
do Vale em 2020 teve como metodolo-
gia aplicada uma avaliação qualitativa na 
qual procura-se identificar os riscos po-
tenciais através de entrevistas com nos-
sos colaboradores, inspeções de nossos 
ambientes de trabalho, identificação e 
acompanhamento de todos os proces-
sos rotineiros no local, verificações dos 
controles de riscos já existentes e ainda 
uma classificação destes riscos. 

Outra avaliação utilizada é a quantitati-
va, na qual verifica-se a intensidade dos 
agentes ambientais encontrados duran-
te a etapa de reconhecimento dos riscos 
e efetuando um comparativo com os li-
mites estabelecidos pela NR 15 e ACGIH. 
Para tal controle foram usadas a seguin-
tes aparelhagens: 

Ruído: Decibelímetro Digital 3M marca 
3M modelo SD – 200. 

Iluminância: Luxímetro Digital – NLD 
400 da marca Next modelo NLD 400.
No PPRA vem expressa a determinação 

de uso dos equipamentos de proteção 
individual (EPIs) que cada colaborador 
necessita para o desempenho de suas 
atividades diárias.  

No Banco do Vale os colaboradores que 
atuam nos trabalhos externo utilizam 
como EPI o protetor solar e, devido à 
covid-19, disponibilizamos a todos os 
nossos colaboradores máscaras descar-
táveis, máscaras reutilizáveis, álcool em 
gel e luvas descartáveis, que passaram a 
fazer parte de nosso dia a dia.

LTCAT
 
 Após uma avaliação do técnico respon-
sável pela empresa de medicina do tra-
balho contratada em nossas instalações, 
é emitido o Laudo Técnico das Condi-
ções Ambientais do Trabalho (LTCAT). É 
neste relatório que virão todas as infor-
mações necessárias de riscos presentes 
no local e quais medidas e equipamen-
tos devem ser tomados e adquiridos 
para a proteção de nossa equipe. Pos-
teriormente, estes laudos servirão como 
base para que o INSS avalie, por exem-
plo, uma aposentadoria especial.
        
PCMSO

O Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) está determinado 
na Norma Regulamentadora NR7, que ex-
pressa a exigência da prevenção da saúde 
ocupacional de seus colaboradores. 

No Banco do Vale são exigidos, além dos 
atestados admissionais e demissionais, 
os periódicos, de retorno ao trabalho ou 
ainda de eventuais mudanças de função 
do colaborador.  

CIPA

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) também consta na 
Norma Regulamentadora NR7. 

Seu principal objetivo é o de buscar a 
prevenção de possíveis acidentes de 
trabalho ou ainda de doenças que pos-
sam estar relacionadas ao trabalho.

Sua composição é de representantes 
do empregador e do empregado, estes 
por sua vez participam de cursos e trei-
namentos voltados para esta finalidade. 

O Banco do Vale mantém em todas as 
suas seis unidades de atendimento um 
representante dos colaboradores de-
vidamente treinado em empresas de 
medicina do trabalho e com certificado 
válido.

SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHO

No ano de 2020, manter uma equipe motivada mos-
trou-se ainda mais desafiador. As diversas inseguranças 
geradas pela pandemia de covid-19 refletiram em nossa 
equipe, ou seja, além de termos colaboradores que in-
felizmente foram contaminados pela covid-19, tínhamos 
vários outros colaboradores abalados e com muito medo 
diante de todo o cenário que ocorreu ao longo do ano.

Para tentar diminuir esse abalo e assim proteger a saúde 
física e mental de nossos colaboradores, investimos em 
itens de proteção, como álcool em gel, uso de máscaras, 
luvas descartáveis, tapetes sanitizantes e sanitização de 
todas as nossas unidades de atendimento.

Além destas medidas, consideramos que foi essencial a 
manutenção de todos os benefícios, gerando assim uma 
segurança a todos os nossos colaboradores.

Durante os meses de março, abril e maio de 2020, mes-
mo ocorrendo perdas significativas para o Banco do Vale, 
mantivemos todos os benefícios em dia, sem sofrerem 
qualquer tipo de alteração.  

Na tabela destacada é possível acompanhar os investi-
mentos realizados no ano de 2020 com o Programa de 
Benefícios disponibilizado aos seus colaboradores. 

PROGRAMA DE 
BENEFÍCIOS

2020
 R$     129.086,16 

 R$       42.785,59 

 R$     469.576,21 

 R$       39.843,84 

 R$     179.543,93 

 R$     137.980,80 

 R$     426.017,26 

 R$  1.178.812,59 

 R$       12.676,48 

 R$     264.403,00 

 R$         8.365,45 

 R$         8.059,69 

Total
investido
em 2020:
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CAPACITAÇÕES E 
TREINAMENTOS

Uma das prioridades do Banco do Vale é disponibilizar cur-
sos e treinamentos aos nossos colaboradores todos os anos. 
Em 2020, conforme planejamento estratégico aprovado para 
o ano, seriam investidos R$ 50 mil em cursos e treinamentos 
para nossa equipe, representando um crescimento de 17,5% 
na comparação com o investimento realizado em 2019. 

Com o ano iniciando com um alerta para a pandemia, nosso 
maior desafio tornou-se o de transformar toda essa capa-
citação presencial em cursos on-line que fossem realmente 
eficazes. 

O desafio foi aceito por nossa parceira em cursos e treina-
mentos, a CREAR Brasil, na figura de suas representantes 
Evanda Kwitko e Tatiana Kuperstein. Elas transformaram 
todo o formato de seus cursos presenciais para cursos on-li-
ne, para que pudéssemos dar continuidade ao nosso plane-
jamento de formação de agentes de microfinanças. 

Com o novo formato estabelecido, e com a manutenção da 
parceria com a CREAR Brasil, foi possível atingirmos nosso 
planejamento para 2020, realizando assim um investimento 
de mais de R$ 50 mil.
       
Na planilha a seguir demonstramos os treinamentos e/ou ca-
pacitações realizados, bem como os valores investidos: 

PARTICIPANTES DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO:

14

4

1

1

1

11

2

4

Agentes de Microfinanças

Coordenadores

Supervisora

Assessor de Diretoria

Analista da mesa de crédito

Agentes Administrativos

Atendentes de Microfinanças

Estagiários

53 HORAS
de treinamentos

em 2020

R$ 50 mil
investidos

Os desafios são diários. O plano 
de ações deve ser feito, revisa-
do, adaptado, aplicado e refeito. É 
sempre assim. Um ciclo sem fim. A 
aceitação em sair da zona de con-
forto exige superação constante. É 
um movimento necessário para que 
possamos ser a nossa melhor ver-
são. Para sermos hoje melhores que 
ontem, amanhã melhores que hoje, 
devemos estar sempre inovando.

E esse é o start do motor motiva-
cional. Treinamentos presenciais, 
reuniões virtuais, alinhamento de 
necessidades, crescimento pessoal 
e profissional, inteligência emocio-
nal, empreendedorismo. Sempre 
em um movimento participativo, 
uma via de duas mãos, ouvindo os 
liderados e líderes, e sendo ouvida.

Essa foi e continua sendo a base de 
toda construção do sucesso da par-
ceria da CREAR Brasil com o Banco 
do Vale. Esforços mútuos. Resulta-
dos positivos. Sinergia. Ressignifi-
cação. Ressurgência.

Em março de 2020 chegou a pande-
mia da covid-19, tudo e todos para-
lisaram. Algumas questões vieram: 
Que caminho tomar? Como seguir 
em frente diante de um desconhe-
cido tão letal e quase nada de infor-
mações? Como atender/trabalhar 
com segurança (clientes, funcioná-
rios e famílias)? Como cumprir as 
metas? Como chegar a resultados 
positivos em clima de incertezas?

Diante do desconhecido podemos 
ter medo ou coragem. E o Banco 

do Vale mostrou sua força, decidiu 
seguir seu caminho e escreveu mais 
um capítulo no livro da sua história, 
registrando sua vontade em crescer 
e ter sucesso. Olhando para o hori-
zonte e cuidando de seus colabora-
dores e suas famílias.

Desenvolver capacidades e com-
portamentos continuou sendo uma 
das prioridades do Banco do Vale 
e a inovação, mais uma vez, falou 
mais alto. A diretora, Maria Apareci-
da, desafia a CREAR Brasil em pro-
porcionar os treinamentos via on-li-
ne, o que provocou uma mudança 
de olhar e novas práticas.

A CREAR Brasil passa a fazer uso 
da tecnologia virtual quando o “on-
-line” virou regra mundial, numa 
visão de continuidade e saúde pú-
blica.  Foi uma proposta de grande 
desafio: mudar sempre traz consigo 
medos e incertezas e requer abertu-
ra para a aprendizagem. Ousar sair 
da zona de conforto transformou a 
CREAR Brasil e o seu relacionamen-
to com a equipe do Banco do Vale.

O resultado? Um ano lindo! De mui-
to aprendizado, estudo, aprofunda-
mento, novos comportamentos e 
muita evolução.

Assim seguimos, e juntos vamos 
vencendo as adversidades, im-
plementando novas experiências, 
buscando e enfrentando novos de-
safios. Inovando! Olhando para a 
realidade com entusiasmo e força. 
A passos largos, edificando sonhos. 
Sempre em frente!

CREAR BRASIL – DESAFIOS 
DO TREINAMENTO ON-LINE
Por TATIANA KUPERSTEIN e EVANDA EVANI BURTET KWITKO
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FOTOS DAS CAPACITAÇÕES 
E TREINAMENTOS

32 - Curso on-line

30 - 1º Curso do ano (antes das restrições da covid-19) 31 – 1º Curso do ano (antes das restrições da covid-19)

COMEMORAÇÃO
DIA DO TRABALHO

COMEMORAÇÃO
DE NATAL

Em reconhecimento pela dedicação e trabalho de seus co-
laboradores, anualmente celebramos o Dia do Trabalho, 
mas em 2020, em vez de nossos tradicionais cafés da ma-
nhã e distribuição de presentes, tivemos de nos adaptar e, 
para segurança de todos, fizemos uma homenagem a todos 
através de um vídeo de nossa diretora.    

A diretora iniciou o vídeo mencionando que, mesmo dian-
te do cenário de pandemia, o Banco do Vale não poderia 
deixar passar esta data tão importante sem lembrar com 
gratidão o que se celebra: 

“Nós celebramos o trabalho, a oportunidade que todos nós 
temos de ganhar o pão de cada dia, com o nosso talento, 
com o nosso esforço e com a nossa dedicação. E esse ano, 
então, a gente celebra esse dia com mais gratidão ainda, 
porque muitos não têm onde trabalhar e nós temos. Nesse 
ano não temos a comemoração física devido às circunstân-
cias, mas temos muitos motivos para sermos gratos.” 
 
Mencionou que “no momento atual os desafios que se 
apresentam são ainda maiores para fazer com que o nosso 
trabalho possa alcançar seu propósito tão importante e es-
sencial na atual conjuntura enfrentada pelo mundo inteiro”. 

Finalizou agradecendo em nome do Banco do Vale por toda 
a dedicação, empenho e esforço de nossos colaboradores.

O Natal é um momento de reunião e congraçamento de to-
dos, quando vemos sorrisos, abraços, agradecimentos e mui-
ta união. Com a covid-19, ainda nos separando e isolando, o 
Banco do Vale se desafiou a tornar este momento especial, 
mesmo que de forma virtual. 

Em um evento on-line conseguimos manter a tradição de 
nos reunirmos, comemorarmos com nossos colegas, orar, re-
fletir, homenagear os destaques e agradecer o ano que se 
passou.  

33 - Momento inicial da comemoração

34 - Momento de oração
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COLABORADORES 
DESTAQUE 2020

Assim como nosso Natal, a entrega dos prêmios 
aos colaboradores que foram destaque no ano 
de 2020 também foi diferente, porém, continuou 
sendo emocionante.

A alegria no rosto dos destaques do ano, mesmo 
que através de uma tela de computador, deixou 
nosso 2020 mais leve e com a certeza de que, 
apesar de desafiador, conseguimos nos unir e nos 
reinventar!

As categorias da premiação foram as 
seguintes:

 Agente com maior liberação de valores;

 Agente com menor índice de risco e 
mora;

 Agente destaque na fidelização de 
parcerias;

 Agente com menor índice de 
refinanciamento;

 Agente destaque com Ação Inovadora;

 Agente Especial.

35 - Agente de Crédito comemorando a premiação recebida

36 - Agente de Crédito comemorando a premiação recebida

BANCO DO VALE COMEMORA 
19 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO

No dia 20 de dezembro de 2020 o Banco do 
Vale completou 19 anos de sua fundação.

Ao longo de todos esses anos passou por 
muitas mudanças internas e externas que pro-
moveram o seu crescimento e fortalecimento.  

As circunstâncias inúmeras vezes menciona-
das neste relatório, da pandemia de covid-19, 
impossibilitaram a comemoração esperada 
desta data tão significativa, a qual mesmo de 
forma virtual foi celebrada e comemorada.  

A todos os fundadores, os primeiros colabo-
radores, clientes e todos que fizeram parte 
da nossa história, o nosso reconhecimento e 
gratidão.

Foi graças à iniciativa e à coragem de nos-
sos fundadores que hoje reafirmamos o nosso 
compromisso com toda a sociedade, concre-
tamente demonstrado através dos resultados 
alcançados.

Novos projetos, produtos e serviços que aten-
dam às necessidades dos empreendedores e 
das pessoas foram oferecidos, a exemplo do 
Microcrédito Digital, que trouxe benefício a 
inúmeros empreendedores e pessoas no to-
cante a promover o seu desenvolvimento sus-
tentável, a inclusão financeira e social e a ge-
ração do emprego e renda. 

O Banco do Vale se destaca e assume seu 
protagonismo no cenário social e econômico 
de sua região de atuação, reafirmando o seu 
compromisso perante toda a sociedade, com 
o propósito de que o dinheiro está a serviço 
da vida, levando de forma ágil e diferenciada 
a oferta de microcrédito a quem precisa. 

Assim, o Banco do Vale olha para o futuro.
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INVESTIDOR SOCIAL
FRUTOS DE UM PROJETO INOVADOR
O Investidor Social é um projeto pioneiro no Brasil que 
visa aliar o objetivo do investidor de ter boa remune-
ração à vontade de investir em ações que resultem 
no investimento social e consequente transformação 
social. 

Lançado no ano de 2019, o Projeto apresenta excelen-
tes resultados conforme a tabela abaixo:

Nº de investidores 

sociais - IV
Valores captados

Valores liberados ao 

tomador final

Nº de operações 

realizadas

Nº de empregos gerados 

ou mantidos

20 R$ 3,6 milhões R$ 8,7 milhões 1.203 1.089

37 - Assinatura de contrato com investidor social

EMPREENDEDORISMO
FEMININO

No Brasil, percebemos que cada vez mais as 
mulheres empreendem por necessidade, pois, 
como sabemos, a realidade é que grande parte 
dos lares brasileiros são chefiados por mulheres.

O desafio de se tornar empreendedora é ainda 
maior se considerarmos a dupla jornada exer-
cida por elas, cuidando do lar, dos filhos e de 
seu próprio negócio.

O empreendedorismo feminino é muito impor-
tante pois, além de contribuir na econômica 
local, também estimula cada vez mais outras 
mulheres a se tornarem independentes finan-
ceiramente.

No Banco do Vale, 53% de nossa carteira de 
crédito é composta por mulheres. Somente no 
ano de 2020, investimos R$ 6,8 milhões, dis-
tribuídos em 1.134 empreendedoras atendidas, 
e ainda gerando ou mantendo um total de 922 
empregos diretos e/ou indiretos.

Uma das empreendedoras apoiadas pelo Ban-
co do Vale é a sra. Giselda Maria Orsi, 56 anos, 
empreendedora no município de Timbó. 

Formada como auxiliar de enfermagem em 
1992, trabalhava revendendo produtos da Na-
tura como renda extra. Após um período, foi 
trabalhar no salão de beleza de sua irmã, per-
manecendo lá por cinco anos, quando, já ten-
do adquirido experiência, decidiu abrir o seu 
próprio salão de manicure e revenda de pro-
dutos em sua residência.  

Atualmente, a cliente é aposentada, mas o 
amor e o carinho que tem por sua atividade 
faz com que ainda continue com seu negócio, 
inclusive, ela obtém destaque junto à Natura 
por seus resultados de venda de produtos, re-
cebendo o certificado de “Revendedora Ouro 
da Natura”.

38 - Sra. Giselda Maria Orsi 39 - Troféus e certificados recebidos

39 - Troféus e certificados recebidos 39 - Troféus e certificados recebidos
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CERTIFICAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL ALESC

No dia 7 de dezembro, às 19h, foi realizada uma ses-
são especial na Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (ALESC), em Florianópolis, de forma 
virtual e sendo também transmitida pela TVAL ao 
vivo.     

Durante a cerimônia, 77 empresas receberam a 
Certificação de Responsabilidade Social, dentre as 
quais o Banco do Vale.

A sessão especial foi acompanhada com grande 
emoção pelos representantes do Banco do Vale e 
por sua equipe. 

A entrega do Certificado foi feita presencialmente 
pelas mãos do deputado Ivan Naatz. 

41 - Certificação on-line durante a sessão

42 - Sessão on-line Certificado Responsabilidade Social40 - Certificado de Responsabilidade Social

Em setembro de 2020 entrou 
em vigor no Brasil a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), que 
padroniza a legislação sobre o 
tema e alinha as exigências às 
novas tecnologias. 

Seus principais objetivos são: 
proteger a privacidade das pes-
soas, dar a elas mais controle so-
bre seus dados pessoais, impedir 
empresas de coletar dados pes-
soais sem permissão ou motivo 
legal e punir as empresas que 
abusam destes dados pessoais.

Na prática, isso significa que 
qualquer pessoa que conste no 
banco de dados do empreendi-
mento tem direito a solicitar:

 A confirmação dos dados pes-
soais que a empresa possui dela;

 Explicações quanto ao arma-
zenamento dos dados e para 
quais finalidades eles serão uti-
lizados;

 Uma cópia eletrônica gratuita 
dos dados;

 Que a empresa pare de com-
partilhar os dados e verifique se 
terceiros possuem acesso a estes 
dados;

 Que a empresa exclua suas in-
formações do banco de dados.
Além disso, a pessoa precisa con-
sentir com o cadastro e quaisquer 
outras informações que possam 
ser levantadas sobre ela.

A LGPD se aplica a todas as em-
presas que coletem ou rastreiem 
dados pessoais de um indivíduo. 
Por “dados pessoais” a Lei enten-
de “qualquer informação relacio-
nada a uma pessoa física identifi-
cada ou identificável”. Estes dados 
pessoais podem ser: nome, idade, 
data de nascimento, país de nas-
cimento, país de residência, fotos 
ou vídeos, documentos e formulá-
rios, endereço de IP ou configura-
ções específicas de navegação.

O Banco do Vale já se adaptou em 
todas as suas operações e ativida-
des às padronizações da nova Lei. 

Além disso, através de seus infor-
mativos ao cliente, bem como atra-
vés das suas redes sociais, presta o 
serviço de informar e orientar para 
as inovações trazidas pela LGPD.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (LGPD) 
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AMBIENTAL

Projeto Água Vida

O projeto lançado em 2019 tem por objetivo oportu-
nizar às pessoas acesso a água, saneamento básico, 
programas de captação e qualidade de água e já libe-
rou mais de R$ 40 mil.

O Banco do Vale investe neste projeto porque enten-
de a importância do saneamento básico na vida das 
pessoas, uma vez que é através dele que evitamos, 
por exemplo, doenças como a disenteria, giardíase, 
cólera, dengue e outros.

Além disso, o saneamento promove a preservação de 
nossos solos, da água e diminuição da poluição do ar.



130.000

2018 2019 2020

135.000 105.000
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CAMPANHA REDUÇÃO 
DESCARTÁVEIS

CONSUMO DE 
ENERGIA ELÉTRICA

2020

Em 2020, a campanha interna realizada para a redução de 
copos descartáveis se solidificou e se tornou um hábito 
entre a nossa equipe. De forma natural, todos se adapta-
ram e mantêm suas garrafas de água, xícaras e copos em 
sua mesa de trabalho, não havendo mais o uso de descar-
táveis.

Em relação aos nossos clientes, o uso de copos descar-
táveis biodegradáveis também permaneceu ao longo de 
2020 e atualmente o Banco do Vale somente faz uso deste 
tipo de material.

As ações adotadas para a consciência em relação ao con-
sumo de energia elétrica continuaram ao longo de 2020 e, 
com a pandemia, janelas e portas ficaram constantemente 
abertas, fazendo com que em muitas vezes a iluminação 
do ambiente praticamente fosse a da luz natural. 

Algumas ações realizadas para contribuir com a redução 
do consumo de energia elétrica:

 Limpeza e manutenção de todos os aparelhos de ar-
-condicionado de nossos escritórios;

 Janelas e portas sempre abertas, deixando a luz natural 
entrar;

 Lâmpadas fluorescentes em todos os setores;

 Aparelhos eletrônicos desligados quando há grandes 
pausas, como finais de semana, feriados entre outros.

43 - Utilização de garrafas, xícaras e copos reutilizáveis

CIDADE CONSUMO

Blumenau 12.975

Gaspar 3.773

Indaial 3.504

Timbó 3.245

Rio do sul 2.302

Jaraguá do sul Mudança de endereço

Total consumo 25.799

REDUÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE PAPEL

REDUZA
REAPROVEITE
REEDUQUE-SE

O Banco do Vale adotou em 2020 a assinatura eletrô-
nica, visando à diminuição dos papéis impressos, bem 
como garantindo aos nossos clientes essa excelente fer-
ramenta que auxilia e agiliza a contratação do crédito. 

Além da adoção de tais medidas, há mais de seis anos 
o Banco do Vale trabalha com o armazenamento de do-
cumentos digitais, fazendo com que os documentos que 
antes eram impressos atualmente estejam restritos aos 
meios digitais.

Outra significante prática é a de reutilização de papel, 
na qual as folhas usadas tornam-se blocos de anotações, 
folhas de rascunho e tantas outras utilidades.
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NOSSO
NEGÓCIO

O início de 2020 nos trouxe um desafio gigantesco pela 
frente, pois a covid-19 vinha trazendo medos e incerte-
zas pelo mundo afora. Nosso planejamento estratégico, 
peça orçamentária e demais programações para o ano 
de 2020 tiveram de ser suspensas e novas realidades 
sendo construídas aos poucos mês a mês.

O Banco do Vale teve perdas significativas nos meses de 
março, abril e maio, assim como várias empresas pelo 
Brasil. Conseguimos reverter a situação após uma ágil e 
eficiente gestão de nossos conselheiros, Diretoria e co-
laboradores, que, com força e união, fizeram com que 
fechássemos 2020 com um crescimento de 29,57% no 
valor da carteira ativa e um superávit de R$ 991 mil. 

RESULTADOS
OPERACIONAIS

1. Distribuição da Carteira de Crédito

A carteira de clientes do Banco do Vale é formada princi-
palmente por empreendedores informais e micro e peque-
nas empresas, referidos tomadores, que através do Banco 
do Vale têm a oportunidade de fazer crescer sua atividade 
econômica e gerar emprego e renda.

Priorizando o empoderamento da mulher através da oferta 
de crédito, destaca-se que, do total da carteira ativa de 
clientes informais do Banco do Vale, 53% são compostos 
por créditos concedidos a mulheres. 

2. Setores Atendidos

O setor com maior percentual de atendimento é o de ser-
viços, nele estão inclusas diversas atividades, como facções 
de costura, pintores, pedreiros, cabelereiros, encanadores 
entre outros. 

O setor de serviços foi um dos mais afetados pela pande-
mia gerada pela covid-19 e se recupera lentamente. Outros 
setores como o comércio tiveram pouco crescimento em 
relação a 2019 e o de produção também apresentou queda.

Destacamos, assim, a importância das medidas tomadas 
frente à pandemia de covid-19 junto aos nossos clientes, 
uma vez que o setor de serviços é o maior percentual de 
nossa carteira de crédito.

FORMAIS

36,83%

63,17%

INFORMAIS

53%
FEMININO

47%
MASCULINO

6,45%
Produção

0,74%
Rural

9,76%
Comércio

83,05%
Serviços
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3. Utilização do Crédito

O capital de giro é essencial em uma empresa, visto que 
é através dele que as empresas mantêm seus estoques e 
podem fornecer um prazo maior aos seus clientes, pois 
mantêm sua estrutura financeira e assim por diante.

Já o capital fixo, nosso segundo maior volume em em-
préstimos, é aquele que se investe em máquinas e equi-
pamentos, ou ainda em reformas etc. 

5. Carteira Ativa por Unidade de Atendimento

4. Carteira Ativa

Giro

Fixo

Misto

48,82%

43,25%

7,93%

Mais de 
R$ 223

milhões em 
liberações
de crédito

Mais de
69 mil

operações
de crédito

Crescimento
de 29,7% em

relação à
Carteira Ativa

de 2019

2.837 
clientes
ativos

R$ 12,9 milhões
Carteira ativa

Blumenau

2,5M 1,3M 2,1M 2M 1M 1,6M

Indaial Gaspar Timbó Rio do Sul Jaraguá
do Sul

2,5M

Parceria Bom
Microcrédito

NOSSO
NEGÓCIO

6. Empregos Gerados e/ou mantidos

No ano de 2020 o desemprego, em face da pandemia de 
covid-19, assombrou muitos brasileiros. O Banco do Vale, 
com os empréstimos que concedeu, gerou e manteve o 
total de 1.622 postos de trabalho diretos e indiretos.

O número de empregos gerados e/ou mantidos desde a 
nossa fundação no ano de 2001 até 31 de dezembro de 
2020 acumula o total de 54.803 mil empregos diretos 
e/ou indiretos. O valor investido com a aplicação média 
por cliente de R$ 4.071 garantiu no ano de 2020 a gera-
ção/manutenção de um posto de trabalho.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

54.803

53.181

52.874

52.609

52.168

51.773

51.381

50.435

47.584

44.070

39.684

33.770

30.255

21.993

15.408

10.469

6.688

3.851

1.554
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7. Valores Liberados acumuladamente

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

223,1M

209,2M

197,9M

186,8M

171,5M

153,1M

134,1M

110,6M

85,5M

68,4M

52,1M

40,4M

29,8M

22M

16,2M

11M

6,6M

3,7M

1,6M

Nº operações
acumuladas:

69.930

Valor médio
por operação:

R$ 3.191,05 5,65% 3,80% 4,02% 2,35% 2,24%1,72%

2015 2016 2017 2018 2019

1,67%

20202014

NOSSO
NEGÓCIO

8. Risco

No Banco do Vale os indicadores de mora 
e risco recebem acompanhamento diário, 
possibilitando que rápidas ações e medidas 
possam ser implementadas, se necessário. 

A gestão de risco é feita sempre com vistas 
à melhoria da qualidade de nossa carteira de 
clientes, assim, ações e medidas estratégicas 
são adotadas visando à boa utilização dos 
recursos concedidos e o seu retorno com 
pontualidade.

No ano de 2020, devido às suas 
circunstâncias atípicas, os indicadores de 
risco apresentaram variações significativas 
nos meses de abril e maio, atingindo o 
percentual de risco de 3,33% e 3,46%, 
respectivamente.  

A agilidade e o esforço conjunto de seu 
conselho, equipe diretiva e operacional 
resultaram no mês de dezembro um índice 
final de apenas 1,67%.

Noutro norte, o controle interno através de auditorias garantiu a qualidade 
e transparência de suas operações, conforme abaixo demonstrado no total 
de auditorias realizadas:

Auditoria de SPC: 

Auditoria dos Cheques da Carteira de Troca de Cheques: 

Auditoria dos Valores de Caixa (tesouraria):

Auditoria dos Fundos Fixos Valores:

Auditoria dos Fundos Fixos Competência: 

Auditoria das Pastas dos Clientes: 

Auditoria de Classificação de Clientes: 

Auditoria de Estoque Compevi: 

Auditoria VR Alimentação e Refeição: 

Auditoria de Clientes em perdas: 

Auditoria da Remuneração Variável: 

Auditoria PNMPO: 

Auditoria dos Contratos de Refinanciamento: 

Auditoria Contratos Bom: 

Contratos Quitados: 

102 clientes auditados

9 cheques auditados

 44 auditorias

14 auditorias

14 auditorias

370 pastas clientes auditadas

1.253 clientes auditados

12 auditorias

21 auditorias

84 clientes auditados

12 auditorias

191 clientes auditados

37 clientes auditados

40 clientes auditados

78 clientes auditados

AUDITORIAS REALIZADAS EM 2020
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9. Recuperação de Ativos

Com uma equipe especializada e focada na re-
cuperação de ativos, o Banco do Vale no ano 
de 2020 conseguiu recuperar R$ 956 mil. O nú-
mero é expressivo e evidencia que as medidas e 
ações tomadas pelo setor trazem um excelente 
resultado. 

Estes valores recuperados são reinvestidos no 
Banco do Vale e são novamente emprestados 
para diversos outros clientes que dependem de 
nosso apoio para seu crescimento. 

2013

95.492 203.835 170.920 343.011 688.150 1,1M

2014 2015 2016 2017 2018

1,1M

2019

956.906

2020

2020

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

  R$          69.544 

 R$          78.210 

 R$          75.699 

 R$          74.242 

 R$          55.202 

 R$          75.595 

 R$          81.321 

 R$          98.572 

 R$          71.442 

 R$          83.005 

 R$        102.464 

 R$          91.610 

R$        956.906
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RESULTADOS
FINANCEIROS

1. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em reais

 8.357.492,82

 451.313,94                                                       
7.859.632,67                                                    

12.356,65                                                          
25.437,42                                                          

8.752,14

 1.967.557,41

 1.830.402,32                                                            
1.822.056,32

 -   
8.346,00

137.155,09

10.325.050,23 

CIRCULANTE

   Caixa e equivalentes de caixa (notas 3a, 4)

   Operações de crédito (notas 3b, 3c, 3i, 5)

   Outros valores a receber (nota 6)

   Adiantamentos (nota 7)

   Despesas antecipadas (nota 8)

NÃO CIRCULANTE

   Realizável a Longo Prazo:

       Operações de crédito (notas 3b, 3c, 3i, 5)

       Outros valores a receber (nota 6)

       Despesas antecipadas (nota 8)

   Imobilizado e intangível (notas 3e, 9)

Total do Ativo

11.811.208,86 

 2.458.691,63 
9.311.441,26 

 9.087,74 
 24.598,91 

 7.389,32

 3.542.855,08

 3.419.446,52 
 3.402.891,33 

 12.797,06 
 3.758,13 

 123.408,56 
 

15.354.063,94 

ATIVO 2020 2019

CIRCULANTE

   Obrigações com instituições de crédito e investidores sociais 

(notas 3f, 10)

   Obrigações por aquisições de bens e direitos (nota 11)

   Obrigações fiscais e tributárias (nota 12)

   Obrigações trabalhistas e previdenciárias (nota 13)

   Provisão de IRF sobre juros (nota 14)

   Outras  obrigações

NÃO CIRCULANTE

   Obrigações com instituições de crédito e investidores sociais 
(notas 3f, 10)
   Provisão de IRF sobre juros (nota 14)
   Provisão para processos cíveis (nota 15)

Total do Passivo

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 17)

   Superávits acumulados 
   Superavit líquido do exercício (nota 3h)

Total do Patrimônio Líquido 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2.488.938,06

 2.025.213,13                                                

83.383,55                                              
32.448,47                                  

336.904,29                                    
10.405,07 

 583,55 

 1.760.042,78 

 1.732.896,61                                                         

 17.146,17 
 10.000,00 

 4.248.980,84 

 4.916.829,22 
 1.159.240,17 

 6.076.069,39 

10.325.050,23

 2.713.528,10  

  2.167.516,74                                                  

 96.429,32 
 35.574,70 

 363.048,84 
 50.958,50 

 -    

  5.573.460,93 

  5.505.870,70
 

 42.793,17 
 24.797,06  

  8.286.989,03  

  6.076.069,39 
 991.005,52  

  7.067.074,91  

15.354.063,94 

PASSIVO 2020 2019

RESULTADOS
FINANCEIROS
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2. Demonstração do Resultado do Exercício

RESULTADOS
FINANCEIROS

Receitas com operações de crédito 

Receitas com recuperação de créditos 

Receitas com recuperação de despesas

Receitas financeiras 

Outras receitas

Receita Operacional Bruta 

Deduções da Receita Operacional Bruta

Receita Operacional Líquida

Despesas Operacionais

Custo de captação de recursos

Despesas com operações de crédito

Despesas administrativas e gerais (nota 18)

Despesas sociais

Despesas com Depreciação

Outras despesas

Superávit Líquido do Exercício

Indicador 2019

 R$   5.415.847,34 

 R$      956.905,64 

 R$          3.565,85 

 R$      533.201,64 

 R$        39.723,20 

R$   6.949.243,67 

-----------------------

R$   6.949.243,67 

(R$ 5.958.238,15)

(R$    715.279,42)

(R$    399.550,63)

(R$ 4.521.878,00)

(R$    268.491,33)

(R$      45.538,77)

(R$        7.500,00)

R$      991.005,52 

R$  4.773.716,98 

R$  1.137.105,86 

R$         2.113,34 

R$     641.572,37 

R$       38.407,87 

R$  6.592.916,42

-----------------------

R$  6.592.916,42

(R$ 5.433.676,25)

(R$    466.072,05)

(R$    376.649,60)

(R$ 4.320.887,07)

(R$    189.326,70)

(R$      69.223,02)

(R$      11.517,81)

R$  1.159.240,17

2020

RESULTADOS
FINANCEIROS

3. Gráficos e Indicadores do Balanço Patrimonial

4. Gráficos e Indicadores da Demonstração de Resultado

2019

10,3M 4,2M 6,1M

2018

9,7M 4,8M 4,9M

2020

15,4M 8,3M 7,1M

2017

11,5M 7,4M 4,1M

2016

13,4M 9,5M 4,0M

Ativo Passivo Patrimônio

Receitas Despesas Superávit/Déficit

2019

6,6M 5,4M 1,2M

2018

6,8M 5,9M 831.961

2017

6,7M 6,6M 120.584

2016

7,4M 7,6M -197.652

2020

6,9M 6M 991.006
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RESULTADOS
FINANCEIROS

5. Indicadores PNMPO – Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado

2.837

3.024

117%

Nº clientes de crédito Ativos (CA)

Nº Operações de crédito Ativos (CL)

Autossuficiência Financeira (AF)

Autossuficiência Financeira (AF): permite à instituição 
aferir qual a relação das despesas em relação às receitas 
totais da organização.

Gestão Operacional

53,29%

 R$ 750.044

216

48,44%

Despesas Operacionais (IDO)

Carteira por agente de crédito (CA)

Empréstimos Ativos por Agente de Crédito (EA)

Rendimento da Carteira (RC)

Despesas Operacionais: mede quanto de despesas foram neces-
sárias para a manutenção da carteira ativa.

Rendimento da Carteira: mede a capacidade de geração de caixa 
a partir dos juros sobre a carteira ativa.

Eficiência e Produtividade

91%

9%

6,5%

15%

Sustentabilidade Operacional (SO)

Sustentabilidade Financeira (SF)

Retorno sobre Ativos (ROA)

Retorno sobre o Patrimônio (ROE)

Sustentabilidade Operacional: mede a participação das 
receitas operacionais na sustentabilidade da instituição.

Sustentabilidade Financeira: mede a participação das 
receitas financeiras na sustentabilidade da instituição.

Retorno sobre Ativos (ROA): mede a capacidade de os 
ativos gerarem receitas para a organização. 
 
Retorno sobre Patrimônio: mede quanto de superávit 
cada real de patrimônio gerou para a organização.

Desempenho Financeiro
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RESUMO RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Diretoria

Assessor de Diretoria

Supervisão

Coordenação

Analista Mesa de Microfinanças

Agentes de Microfinanças

Agentes Administrativos

Atendentes de Microfinanças

Estagiários

2019

0

1

0

1

1

7

1

0

0

1

0

1

2

0

11

8

3

6

Masculino Feminino

2020

0

1

0

1

1

2

0

0

0

1

0

1

3

0

11

11

2

4

Masculino Feminino

Remuneração dos Colaboradores (salários, 13º salário e Gratificação por 

produtividade)

Alimentação

Assistência Médica

Treinamentos e Capacitações

Palestra de Educação Financeira na Comunidade

Linha Saúde – Valores Liberados

INDICADORES*

R$ 1.464.692

R$    486.862

R$      39.772

R$      42.573

266 participantes

R$      41.227

2019

R$    1.572.301

R$       469.576

R$         42.785

R$         50.621

-----------------**

R$        27.500

2020

*FONTE: Demonstração do Resultado do Exercício

RESUMO RESPONSABILIDADE 
SOCIAL - METAS SOCIAIS

Casas Populares

Financiamento de Projetos para Empreendedores com faturamento de 
até R$ 5.000,00

Clientes Atendidos no Produto Meu Sonho

Clientes Atendidos no Produto Saúde

Participação de Clientes Mulheres na Carteira Ativa

Participação de Clientes da Agricultura Familiar na Carteira Ativa

Participação de Clientes Idosos na Carteira Ativa

Monitoramento de empregos Gerados e Mantidos pelos Empreendedores

Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais

12

506

14

4

40,48%

1,30%

10,67%

----------

-----------

9

910

53

6

53%

1,31%

7,96%

54.803

6

METAINDICADOR REALIZADO
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RESUMO RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

R$ 25.194

30.661Kwh

135.000 folhas

Não houve custos, 
somente manutenção 

da ação

Projeto Água Vida – Valores liberados

Consumo Energia Elétrica

Utilização de Papéis

Redução de Descartáveis (custos com aquisição de canecas, garrafas 
reutilizáveis e copos descartáveis biodegradáveis)

R$ 18.360

25.799 Kwh

105.000 folhas

Não houve custos, 
somente manutenção 

da ação

2019 2020

RESUMO RESPONSABILIDADE 
ECONÔMICA

Carteira Ativa

Clientes Ativos

Valores Liberados Acumulados

Nº Operações Acumuladas

Geração/Manutenção de empregos

Valor médio das Operações

Risco > 30 dias

INDICADORES OPERACIONAIS

R$ 9.184.565

2.780

197 milhões

65.490

52.874

R$ 4.678

2,35%

2018

R$ 10.013.056

2.637

209 milhões

67.673

53.181

R$ 5.210

2,24%

2019

R$ 12.973.526 

2.837

223 milhões

69.930

54.803

R$ 6.166

1,67%

2020

Receita Operacional Bruta

Deduções da Receita

Receita Operacional Líquida

Despesas Operacionais

Superávit/(Déficit)

INDICADORES FINANCEIROS

R$ 6.760.176,87

---------------------

R$ 6.760.176,87

R$ 5.928.216,31

R$    831.960,56

2018

R$ 6.592.916,42

---------------------

R$ 6.592.916,42

R$ 5.433.676,25

R$ 1.159.240,17

2019

R$6.949.243,67

---------------------

R$6.949.243,67                 

R$5.958.238,15

R$991.005,52

2020
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NOSSOS
ENDEREÇOS

Rua São José, 300 - SL 4 – Centro – Gaspar | SC. 
Fone: (47) 3397-1503

Rua Paulo Zimmermann, 147 Centro – Blumenau | SC. 
Fone: (47) 3222-1338

Indaial:
Av. Manoel Simão,55 – Nações | Fone: (47) 3394-9091

Timbó:
Av. Sete de Setembro, 451 – Centro | Fone: (47) 3382-9715

Rio do Sul:
Alameda Aristiliano Ramos, 900, SL 02 | Fone: (47) 3522-7811

Jaraguá do Sul:
Estheria Lenzi Friedrich, 62 – SL 01 – Centro | Fone: (47) 3371-4430

Matriz Sede Administrativa

Demais unidades de atendimento

Syllas Ubaldo Bandeira Filho
Presidente do Conselho de Administração

Maria Aparecida Bressanini
Diretora Superintendente

Blumenau, 30 de abril de 2021
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