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NOSSO PROPÓSITO:
O DINHEIRO A SERVIÇO DA VIDA
Este é o nosso contrato com a prosperidade, é o laço que nos liga à riqueza
material, energética e espiritual, a fim de nos conceder a capacidade de expressar
nossos dons, talentos e habilidades no equilíbrio entre o dar e o receber, no propósito
de servir à vida, por meio de nossos frutos: o dinheiro.
A antiga tradição reconhece o sagrado nas árvores, o chamado Povo em Pé.
Estes seres são nossos irmãos e irmãs, chefes do reino das plantas e nos fornecem o
oxigênio, seus troncos e galhos dão abrigo, a sombra nos acolhe, ofertam-nos a
madeira, suas raízes dão asilo às pequenas criaturas que vivem debaixo da terra. O
mundo está repleto dos presentes do Povo em Pé, como os móveis, borracha, livros,
frutos, papel, lápis, temperos, especiarias, fósforo, remédios, oleaginosas, cordas e
tantos outros que as árvores generosamente nos concedem. Cada árvore possui seus
dons, talentos e habilidades a serem compartilhados, enquanto algumas nos
concedem os frutos, outras nos fornecem curas para distúrbios a níveis físicos ou
emocionais.
A árvore do Banco do Vale, assim como as demais do mundo, carrega uma lição
especial à humanidade que vai muito além da necessidade material: o dinheiro está a
serviço da vida.
O dinheiro carrega em si uma energia, como um fruto que cresce, se desenvolve
e nutre o próximo. Dinheiro quer ser gasto, quer ser ganho honestamente, quer
circular livremente alimentando aqueles que fazem 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.
A moeda pode servir a nós e aos outros alegremente, isso acontece quando
honramos as nossas raízes, quando as pessoas e as organizações estão em seu centro,
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cultivando seus frutos, transitando por entre suas potencialidades, aptidões e
limitações. Ter dinheiro é uma responsabilidade, implica no movimentar em sintonia
com o fluxo natural da vida e também das árvores, como ajustar as velas de um barco,
navegando pelo mundo e se movendo por meio da energia dos grandes ventos que
sopram sem cessar.
“O dinheiro tem alma. O dinheiro é algo espiritual. O dinheiro é resultado do amor.
O dinheiro é adquirido através de um desempenho. É o equilíbrio de um bom desempenho.
Se alguém ganhar dinheiro por seu desempenho, o dinheiro o ama. O dinheiro também
permanece com ele, pois foi adquirido através do seu desempenho. O dinheiro também
quer render algo – depois. Por isso o dinheiro espera ser gasto. Ser gasto em algo bom, que
leve a vida adiante. Então se ganha mais dele – cada vez mais. Através de seu desempenho,
o dinheiro entra no circuito de serviço, trabalho e ganho, tudo ao mesmo tempo.”
Diz Bert Hellinger.
Aceitar a riqueza é honrar os homens e mulheres que nos sucederam, fluindo
na energia do sistema que nos sustenta, aquela que dá o impulso para irmos mais
longe, a fonte original que alimenta as nossas forças e possibilita desempenhar nosso
propósito para com o próximo, ajudando empreendedores, famílias e pessoas que
sonham e lutam por uma vida melhor.
Servir a vida é uma escolha consciente que o Banco do Vale realiza por meio dos
seus colaboradores que cultivam e distribuem o dinheiro. E este volta, ainda mais rico
e feliz, pois foi emprestado com alegria e propósito, por meio de relações justas, em
um contrato de equilíbrio entre o dar e o receber.
Cada semente possui o potencial de uma árvore estrondosa, que repousa na
terra e aguarda as condições precisas para despertar, desenvolver-se, crescer e ser
enfim um todo, mas que também é apenas um pedaço, parte de um sistema vivo e
inteligente.
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Que os frutos das árvores do Banco do Vale sejam carregados pelos pássaros e
repousem em terras férteis, que cresçam nos campos, quintais e jardins, que
enriqueçam as pessoas e voltem mais ricos continuando a nutrir.
Ao olhar para o futuro, não perderemos de vista as nossas raízes. Ao fazer
nossas escolhas, honraremos o legado que herdamos. Na grande marcha do presente
nutriremos nossos irmãos e irmãs, alimentando-os de riqueza e servindo-os com o
coração. Quando silenciarmos em agradecimento seremos a multidão das muitas
vozes, dos homens e mulheres unidos pelo tempo, somos um, somos todos o Banco
do Vale.
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Marco Regulatório
O Banco do Vale é uma Organização Sem Fins Lucrativos, que possui imunidade tributária e
sua atividade principal é de conceder empréstimos para empreendedores formais,
informais e pessoas, visando a promover a sua inclusão financeira e social, o combate à
pobreza, a geração de emprego e renda e, consequentemente, a melhoria da qualidade de
vida.
Habilitada no PNMPO - Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, presta
contas àquele órgão trimestralmente, renovando assim sua habilitação.
Cumpre rigorosamente a metodologia de atendimento ao tomador estabelecida no
PNMPO, dedicando atendimento presencial pelo agente de crédito, que pessoalmente faz
o Levantamento Socioeconômico e documental para a concessão dos créditos.
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Nossa Missão, Visão e Valores

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

VISÃO
“Tornar-se, até 2021, uma instituição atuante no mercado de microfinanças da região do vale do Itajaí,
com eficiência administrativa e operacional.’’

VALORES
- ÉTICA
- EFICIÊNCIA
- TRANSPARÊNCIA
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Região de Atuação
A CREDIVALE possui 6 unidades de atendimento: Blumenau, Indaial, Gaspar, Timbó, Rio do
Sul e Jaraguá do Sul.
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Nossas Unidades de Atendimento
O Banco do Vale mantém unidades de atendimento nos Municípios de Blumenau, Indaial,
Timbó, Jaraguá do Sul, Rio do Sul e Gaspar:
MATRIZ : Gaspar: Rua: São José, 300 - SL 4 – Centro. Fone: (47) 3397-1503

Sede Administrativa: Rua Paulo Zimmermann, 147 Centro - Blumenau/SC

Demais unidades de atendimento:
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) 35227811
Jaraguá do Sul: Rua José Theodoro Ribeiro,1058 - Ilha da Figueira. Fone: (47) 3371-4430
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Desempenho Operacional
1. Distribuição da Carteira de Crédito
A carteira de clientes do Banco do Vale é formada principalmente por empreendedores
informais e micro e pequenas empresas, referidos tomadores em sua maioria excluídos do
mercado financeiro convencional, dependentes quase que exclusivamente do Banco do
Vale para a aquisição de estoques, matéria-prima, reformas, máquinas e equipamentos
essenciais para seu trabalho diário.
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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 55,96%, representando o valor
de R$ 2.821.019,78, é composto por créditos concedidos a mulheres.

1.1 Setores Atendidos
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1.2 Utilização do Crédito

2. NOSSOS NÚMEROS
DEZEMBRO/2018
Carteira Ativa

R$

Clientes Ativos
Valores Liberados Acumulados

2.780
R$ 197.925.595,00

Nº Operações Acumuladas
Valor médio por operação em 2018

9.184.565,85

65.490
R$

4.678,15

Risco > 30 dias

2,35%

Nº Empregos Gerados/Mantidos

52.874
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2.1 Valores Liberados Acumulados

2.2 Carteira Ativa por Unidade
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2.3 Risco >30 dias

No final do ano de 2014 os índices de inadimplência vinham sofrendo grandes alterações,
em decorrência da conjuntura política e econômica do país.
Desde esta época o Banco do Vale vem fazendo o acompanhamento e enfrentamento
rigoroso dessas situações e neste sentido ações estratégicas foram implementadas visando
à melhoria da qualidade dos créditos concedidos, a diminuição dos valores do volume dos
empréstimos concedidos, privilegiando a segurança e minimização dos riscos, a criação de
comitê colegiado para aprovação dos créditos, entre outros.
Como resultado de tais ações verifica-se no segundo semestre de 2018 excelentes
resultados de redução nos índices de risco e inadimplência.
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2.4 Empregos Gerados/Mantidos
Desde sua fundação até 31/12/2018 a Organização com os recursos aplicados já conseguiu
gerar/manter 52.874 empregos/postos de trabalho. Somente no ano de 2018, o Banco do
Vale oportunizou a geração e manutenção de 265 postos de trabalho diretos e indiretos. O
valor investido para gerar ou manter um posto de trabalho foi de R$ 3.744,75 (Três mil
setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Atendendo a mais de 40 municípios localizados no Vale do Itajaí, Litoral e Norte Catarinense,
o Banco do Vale já aplicou mais de 197 milhões de reais assim distribuídos:
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MUNICÍPIO
AGROLÂNDIA
AGRONÔMICA
APIÚNA
ASCURRA
ATALANTA
AURORA
BALNEÁRIO PIÇARRAS
BARRA VELHA
BENEDITO NOVO
BLUMENAU
BRAÇO DO TROMBUDO
BRUSQUE
CAMBORIÚ
CORUPÁ
DONA EMMA
DOUTOR PEDRINHO
GASPAR
GUARAMIRIM
IBIRAMA
ILHOTA
INDAIAL
ITAJAÍ
ITUPORANGA
JARAGUÁ DO SUL
JOSÉ BOITEUX
LAURENTINO
LONTRAS
LUÍS ALVES
MASSARANDUBA
NAVEGANTES
PENHA
PETROLÂNDIA
POMERODE
POUSO REDONDO
PRESIDENTE GETÚLIO
RIO DO OESTE
RIO DO SUL
RIO DOS CEDROS
RODEIO
SAO JOÃO DO ITAPERIU
SCHROEDER
TAIÓ
TIMBÓ
TROMBUDO CENTRAL
VITOR MEIRELES
WITMARSUM

VALOR LIBERADO
R$
176.961,00
R$
145.865,00
R$ 1.843.570,00
R$ 2.311.072,00
R$
33.180,00
R$
328.468,00
R$
59.516,00
R$
96.115,00
R$ 1.797.174,00
R$ 78.087.368,00
R$
6.000,00
R$
102.479,00
R$
12.746,00
R$
221.327,00
R$
239.214,00
R$ 1.707.143,00
R$ 25.768.534,00
R$ 3.160.501,00
R$ 2.378.107,00
R$ 2.768.139,00
R$ 31.669.719,00
R$
34.784,00
R$
728.621,00
R$ 5.073.293,00
R$
299.992,00
R$
417.119,00
R$
901.281,00
R$
866.963,00
R$
705.689,00
R$
203.205,00
R$
101.841,00
R$
67.420,00
R$ 5.574.861,00
R$
121.001,00
R$ 1.250.384,00
R$
457.582,00
R$ 3.420.895,00
R$ 2.193.851,00
R$ 3.427.920,00
R$
86.289,00
R$ 1.182.377,00
R$
9.060,00
R$ 17.359.267,00
R$
211.348,00
R$
151.502,00
R$
165.853,00

Nº OPERAÇÕES
55
32
419
610
2
82
15
18
578
30873
2
13
5
51
68
367
7440
910
659
803
10044
13
159
1312
65
104
201
140
162
65
29
16
1447
22
300
100
907
685
1084
18
265
2
5221
51
42
34
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1.5 Recuperação de Créditos Baixados como Perdas
No ano de 2018 o Banco do Vale implementou ações estratégicas específicas no tocante à
recuperação de créditos. Tais ações demonstraram excelentes resultados, conforme se
observa no gráfico abaixo:

Com o objetivo de recuperar os valores lançados em perdas, desde o ano de 2017 o Banco
do Vale intensificou suas ações estratégicas, sendo assim, no ano de 2018 passou a contar
com uma equipe interna exclusiva para as cobranças de créditos que já haviam sido
castigados.
Observa-se que o Departamento de cobranças interno trouxe um importante resultado ao
longo do ano de 2018, aumentando em 63,12% o valor Recuperado em comparação ao ano
de 2017.
O importante resultado obtido na recuperação de créditos deve-se, ainda, ao intenso
trabalho na esfera judicial com a atuação perante o Juizado Especial Cível.
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No quadro abaixo observa-se a recuperação dos créditos lançados como
perdas mensalmente no ano de 2018.

Recuperação Perdas
Janeiro

R$

100.752,98

Fevereiro

R$

73.367,64

Março

R$

74.146,28

Abril

R$

85.055,32

Maio

R$

91.213,83

Junho

R$

98.573,73

Julho

R$

94.571,46

Agosto

R$

99.155,21

Setembro

R$

107.748,34

Outubro

R$

103.290,61

Novembro

R$

98.245,31

Dezembro

R$

96.410,47

R$

1.122.531,18
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3. INDICADORES FINANCEIROS
Balanço Patrimonial
31 de dezembro de 2018

Val ores expressos em reais

Ativo Total

R$

9.728.198,86

Ativ o Circulante

R$

8.102.089,52

Ativ o Não Circulante

R$

1.626.109,34

Passivo Total

R$

4.811.369,64

Passiv o Circulante

R$

2.692.312,97

Passiv o Não Circulante

R$

2.119.056,67

Patrimônio Líquido

R$

4.916.829,22

Receitas com operações de crédito

R$

4.883.198,11

Receitas com Recuperação de créditos

R$

1.122.531,18

Receitas com Recup. de despesas

R$

1.593,53

Receitas Financeiras

R$

691.636,79

Outras Receitas

R$

61.217,26

R$

6.760.176,87

Custo de captação de recursos

R$

(595.505,34)

Despesas com operações de crédito

R$

(843.075,78)

Despesas Administrativas e gerais

R$

(4.162.171,96)

Despesas sociais

R$

(262.399,46)

Despesas com depreciação

R$

(48.858,24)

Outras despesas

R$

(16.205,53)

R$

(5.928.216,31)

R$

831.960,56

Demonstração do Resultado
Período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2018
V alores expressos em reais

RECEITAS

DESPESAS

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
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Comentários:

Receitas com operações de crédito:
Observa-se na comparação do ano de 2017 com 2018 uma diminuição nas rendas
provenientes de operações de crédito em decorrência das ações tomadas para a melhoria
do crédito, quando já se esperava uma diminuição nestas receitas, porém, com um reflexo
positivo na diminuição da inadimplência.
Além disso, apesar da diminuição das receitas (em virtude de ter emprestado um valor
menor na comparação ao ano de 2017), podemos avaliar conforme tabela explicativa
abaixo que outra ação colocada em prática fez com que a rentabilidade melhorasse.
Vejamos abaixo o demonstrativo:

2017

2018

Emprestado

R$ 15.321.776,79

R$ 11.045.477,06

A receber

R$ 20.245.747,79

R$ 15.236.213,55

Juros sobre o emprestado

R$ 4.923.971,00

R$ 4.190.736,49

3,79%

3,98%

Taxa média final

Ou seja, o demonstrativo evidencia que, com o aumento da taxa média, a rentabilidade
melhorou.
Outro destaque das receitas foi o de Recuperação de Créditos Baixados como Perdas que,
como já mencionado, também obteve excelente desempenho em decorrência das medidas
tomadas que vêm comprovando sua eficiência e eficácia.
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Despesas:

As despesas com Captação de recursos apresentaram diminuição em virtude de que em
2018 os contratos junto ao BNDES e ao Oikocredit foram totalmente amortizados.
Além destes, mensalmente os contratos com BADESC e Caixa Econômica Federal são
amortizados, gerando assim diminuição do saldo devedor e consequente diminuição das
despesas com os referidos repassadores de Funding.

Despesas com Operações de Crédito:
Redução de 9% na comparação com 2017 em virtude das medidas já mencionadas, tais
como ajuizamento em juizado especial, melhoria contínua nas análises de crédito, etc.

Despesas Gerais e Administrativas:
As despesas gerais e administrativas obtiveram redução de 2% na comparação ao ano de
2017, decorrente das medidas tomadas para melhoria dos indicadores, tais como: redução
de despesas com empresa de cobrança terceirizada, diminuição de aluguel, redução das
despesas com combustível, redução das custas judiciais, despesas com honorários
advocatícios, etc.
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4. INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL – PNMPO

*Conforme Guia de Autorregulação das OSCIPs de Microcrédito
e Microfinanças Associadas à Abcred

a) QUALIDADE DA CARTEIRA:
Carteira de Inadimplência (I)
Valor médio dos créditos (VMC)

2,35%
R$ 4.678,15

Cobertura do Risco (CR)

207,07%

Índice de Inadimplência: percentual da carteira ativa com atrasos superiores a 30 dias.
Valor Médio dos Créditos: valor dos empréstimos dividido pelo nº de operações.
Cobertura de Risco: mede o percentual de cobertura (PECLD) para com parcelas em atraso + de 30 dias.

b) GESTÃO OPERACIONAL
Nº Clientes de crédito Ativos (CA)

2.780

Nº Operações de crédito Ativos (CL)

2.786

Autossuficiência Financeira (AF)

114,03%

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

c) DESEMPENHO FINANCEIRO
Sustentabilidade Operacional (SO)
Sustentabilidade Financeira (SF)
Retorno sobre Ativos (ROA)
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)

82,37%
11,67%
8,55
18,48

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.

PÁG. 24

d) EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE
Despesas Operacionais (IDO)
Carteira por agente de crédito (CA)
Empréstimos Ativos por Agente de Crédito (EA)
Rendimento da Carteira (RC)
Custo médio da Dívida

63,59%
R$ 612.304,39
186
52,38%
13,77

Despesas Operacionais: mede quanto de despesas foram necessárias para a manutenção da carteira ativa.
Rendimento da Carteira: mede a capacidade de geração de caixa a partir dos juros sobre a carteira ativa.
Custo médio da dívida: Mede o custo médio dos recursos financeiros

e) SOLVÊNCIA E LIQUIDEZ
Multiplicador de Patrimônio (SG)
Liquidez Geral (LG)
Índice de Alavancagem (AL)
TX de Renovação de Clientes (RC)

1,98
2,02
97,86
59,96%

Multiplicador de Patrimônio: mede a capacidade de gerar recursos através do patrimônio com relação à alavancagem de terceiros.
Liquidez Geral: mede quanto recurso existe para cada R$ 1,00 de dívida.
Índice de alavancagem: mede o endividamento da instituição em relação ao seu patrimônio.
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5. FATOS RELEVANTES DA GESTÃO
5.1 Fatos Institucionais

Assembleia Geral Ordinária

Atendendo à determinação de seu estatuto social, o Banco do Vale realiza sua
assembleia geral anual, na qual apresenta para aprovação dos conselheiros associados
e comunidade em geral os resultados de sua gestão referentes ao exercício findo em
31 de dezembro do ano anterior.
Na assembleia anual, além das demonstrações contábeis e financeiras já
submetidas ao parecer da auditoria externa independente, bem como do conselho
fiscal, é apresentado também o Relatório Socioeconômico.
Em 2018 o encontro ocorreu no dia 12 de abril, na sede administrativa da
organização e iniciou de forma diferente dos demais. Na ocasião foi realizada uma
homenagem em reconhecimento aos fundadores e a todos aqueles que fizeram e
fazem parte do Banco do Vale, pessoas que acreditaram no sonho de dar acesso à
renda para empreendedores formais e informais.
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Apresentada no encontro por colaboradores da organização, a história do
Banco do Vale emocionou todos os presentes, pois reconheceu a coragem e a grande
importância do papel daqueles que iniciaram o microcrédito no Banco do Vale e em
Santa Catarina. Em seguida, foram apresentados ao Conselho e aos convidados os
resultados alcançados no ano de 2017, além de fatos relevantes da gestão.
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Encontro Nacional da ABCRED

No dia 13 de dezembro a ABCRED reuniu cerca de 40 dirigentes das associadas para
o Encontro Nacional, que foi realizado na nova sede da entidade, em São Paulo.
No evento ocorreram a aprovação da peça orçamentária de 2019, apresentação de
novo associado, apresentação de uma prévia do andamento do sistema de consolidação de
dados da ABCRED e discussão sobre a importância do sistema para gerar informações do
setor. Durante o encontro os representantes da instituição internacional Water.org,
Jennifer Iverson e Bruno Rondinella, realizaram uma apresentação e abriram a possibilidade
de parceria junto à ABCRED e suas associadas.
Na parte da tarde do evento foi realizada a apresentação das consultoras da RFD
(Red de Instituciones Financieras de Desarrollo), Yamile Pinto e Jessica Herrera, que
demonstraram o resultado das autoavaliações das OSCIPs referentes à Autorregulação. O
encerramento contou com a apresentação de parceiros de serviços de tecnologia e de
seguros e com um coquetel de inauguração da nova sede.
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Banco do Vale recebe representante da ABCRED

Em dezembro de 2018 a Diretora Superintendente do Banco do Vale recebeu na
sede administrativa do Banco do Vale a presidente da ABCRED, Claudia Cisneiros.
A visita teve por objetivo estreitar os laços com as associadas, conhecer um pouco
mais sobre cada uma, ouvir suas demandas e verificar as necessidades das associadas da
ABCRED.
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Funding – Projeto Investidor Social

O Banco do Vale está comprometido em disseminar a prática das finanças com
responsabilidade, visando a proteger os clientes. O projeto Investidor Social é uma
inovação do Banco do Vale, que é pioneiro nesse tipo de solução no Brasil inteiro.
O projeto é destinado a pessoas que dispõem de recursos e estão em sintonia
com o objetivo social do Banco do Vale. Além de oferecer excelente retorno de
remuneração ao investidor, através de contratação na modalidade de empréstimo em
contrato de mútuo, o projeto ainda possibilita que ele faça a diferença na sociedade.
Em agosto de 2018 o Banco do Vale assinou o 1º contrato do Projeto Investidor Social.
O investidor do projeto, Emerson Giovane Sant Anna, é um jovem
empreendedor que atua na área esportiva e demonstra grande afinidade com os
objetivos do Banco do Vale. Ele já participa de projetos sociais na área esportiva nos
municípios de Indaial e Timbó.
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Funding – Apresentação para a Comunidade do Projeto Investidor Social

No dia 22 de novembro o Banco do Vale apresentou o projeto Investidor Social em
um evento que contou com a participação do Conselho da Instituição, parceiros e
investidores.
A apresentação demonstrou aos presentes a importância dos recursos captados
junto aos investidores e que transformam a vida de muitos empreendedores através da
oferta de crédito. A partir do evento de apresentação, foram consolidados cinco contratos
com os seguintes investidores: Roberto Coelho e Elvira Braun e na sequência com Estanislau
Mário Bizan, Rosângela Machado Balzan e Esilda Pessoa de Lima.
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O que já realizamos com os Recursos dos Investidores Sociais

Em 2018 o total investido pelos Investidores Sociais foi de R$ 330.000, recursos
esses que já se transformaram em mais de 30 clientes do microcrédito beneficiados, que
inclusive já geraram empregos diretos e indiretos.
Do total recebido dos investidores até 31 de dezembro de 2018, já haviam sido
aplicados

o total de R$ 229.219,84 em contratos de microcrédito junto aos

empreendedores de toda a região de atendimento do Banco do Vale.

Cliente Beneficiado com Recursos do Banco do Vale

Cliente: GILBERTO OSORIO MARQUES
Município: Blumenau
Atividade: Cozinha Industrial
Finalidade do Crédito: Expansão física da cozinha
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Análise Crítica de Consultoria

Dando continuidade às estratégias que são permanentes na Gestão, o Banco do Vale
no ano de 2018 manteve como ferramenta de desenvolvimento institucional a
continuidade dos serviços de consultoria. Além disso, a contínua interlocução com as
demais organizações nacionais e internacionais possibilitaram a promoção das melhores
práticas do setor de microfinanças.

Ações voltadas para a Melhoria do Desempenho Financeiro e Operacional

a) Processos continuados de controladoria e auditoria interna e externa, os quais
abrangem processos, procedimentos, aspectos contábeis e financeiros, controle
de operações com a auditoria in loco dos tomadores;
No ano de 2018 foram realizadas um total de 156 auditorias.
Auditorias Realizadas em 2018
Auditoria de SPC: 60 clientes auditados
Auditoria dos Cheques da Carteira de Troca de Cheques: 23 cheques auditados
Auditoria dos Valores de Caixa (tesouraria): 49 auditorias
Auditoria dos Fundos Fixos Valores: 14 auditorias
Auditoria dos Fundos Fixos Competência: 12 auditorias
Auditoria das Pastas dos Clientes: 201 clientes auditados
Auditoria de Classificação de Clientes: 1.114 clientes auditados
Auditoria de Estoque: 11 auditorias
Auditoria Alelo Alimentação e Refeição: 23 auditorias
Auditoria de Clientes em perdas: 6 auditorias, total de 284 clientes auditados
Auditoria da Remuneração Variável: 11 auditorias
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b) Consolidação do processo próprio de capacitação contínua interna e externa com
a realização de 203 horas de capacitação, representando um investimento total
de R$ 37.947,04.

c) Focadas na melhoria do desempenho financeiro, várias ações foram
desenvolvidas destacando-se a criação de departamento interno de cobrança de
créditos castigados, a antecipação de medidas judiciais de recuperação de créditos
perante o Juizado Especial Cível, resultando em 322 acordos, e as negociações
extrajudiciais, que resultaram em 83 acordos.

d) Processo continuado de capacitação interna, buscando a qualidade técnica e
comportamental de seus colaboradores, o Banco do Vale realizou diversos
encontros de treinamento e capacitação no ano de 2018, conforme passaremos a
acompanhar:
I Encontro de Capacitação e Planejamento 2018
Desde 2015 o Banco do Vale realiza ações para que sua equipe desenvolva
habilidades pessoais e profissionais.
O primeiro encontro de 2018 foi realizado no dia 9 de fevereiro. Todas os
colaboradores do Banco do Vale participaram. Os conselheiros da organização realizaram
palestras, o que promoveu integração do Conselho de Administração com a equipe
operacional. Na ocasião foram realizadas palestras com a Terapeuta Organizacional Sandra
Regina Oliveira Cunha e a Palestra de Estrategias comerciais do conselheiro Jean Carlo
Gaspar.
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II Encontro de Capacitação e Planejamento 2018
O segundo Encontro de Capacitação e Planejamento do ano ocorreu em 6 de abril e
teve como foco a equipe comercial e os colaboradores responsáveis pela recuperação de
crédito.
O Encontro contou mais uma vez com a participação da Terapeuta Organizacional
Sandra Regina de Oliveira Cunha, que deu sequência aos trabalhos realizados no primeiro
encontro.
Na sequência, Lucas Pacheco trouxe a palestra “A Jornada do Líder”, que
proporcionou aos participantes grandes aprendizados e reflexões.
A finalização dos temas do encontro foi realizada com as apresentações dos
supervisores do Banco do Vale.
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Outro importante aspecto dos encontros é que, além de usufruir de palestras,
exercícios e treinamentos, o grupo aproveitou para trocar experiências e se fortalecer.

Capacitação Técnica
O crescimento ascendente da carteira de crédito e da área de abrangência do Banco
do Vale traz como consequência a necessidade de prover a qualificação sistemática dos
recursos humanos. Assim, uma qualificação específica voltada para conhecimentos
técnicos, habilidades interpessoais, cultura organizacional e demais temas se faz necessária.
Em 2018 o Banco do Vale contratou empresa terceirizada especializada em microcrédito
para trabalhar junto à equipe comercial e operacional da organização.
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•

Os temas trabalhados ao longo do ano em diversos encontros foram os seguintes:

•

Processos de prospecção, captação de clientes;

•

Aperfeiçoamento das habilidades de vendas;

•

O diferencial dos produtos ofertados em relação à concorrência;

•

Procedimentos básicos para o Levantamento Socioeconômico;

•

Redução de Riscos. Processos de análise e parecer técnico;

•

Redução de riscos via gestão de carteira de crédito (ações diárias, semanais e mensais);

•

Os efeitos da inadimplência e do risco nos resultados do Banco do Vale;

•

Recuperação de crédito – Processos básicos de cobrança e recuperação de crédito;

•

Índices de avaliação da qualidade da carteira de crédito;

•

Processos de fidelização de cliente;

•

Habilidades de relacionamento interpessoal;

•

Habilidades empreendedoras e empresariais;

•

Avaliação de indicadores e acompanhamento sistemático para melhor identificar os
resultados.

•

Negociação – Escola de Harvard.

PÁG. 37

Ações de Valorização do Colaborador

O Banco do Vale possui em sua política de Recursos Humanos uma série de ações
voltadas para o bem-estar de seus colaboradores, tais como:
•

Programa de treinamento teórico e prático aos iniciantes;

•

Avaliações com feedback ao colaborador durante seu contrato de experiência;

•

Feedback e acompanhamento diário de lideranças junto aos colaboradores;

•

Avaliações de desempenho anual;

•

Política de remuneração variável;

•

Entrevista de desligmamento;

•

Etc.

Além destas ações, o Banco do Vale concede aos seus colaboradores uma série de
benefícios conforme abaixo demonstrados:

Benefícios Concedidos em 2018:

Ticket alimentação e refeição

R$ 462.829,00

Plano de saúde

R$ 31.240,32

Gratificações e Produtividade

R$ 160.585,70
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Comemoração do Dia do Trabalho

Um dos princípios do Banco do Vale é o de oportunizar aos seus colaboradores um
ambiente de trabalho adequado, uma capacitação técnica e comportamental, segurança,
bem-estar, oportunidades de crescimento entre outros.
O dia 1º de maio não poderia deixar de ser comemorado com muita alegria, visto
que é um dia muito especial, pois comemora-se o Dia do Trabalho. Todos os anos o Banco
do Vale realiza um café da manhã especial que é um momento de confraternização entre
todos e, além disso, presenteia a todos com uma lembrança do dia.
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Comemoração Encerramento do Ano – Natal

O Banco do Vale realizou no início de dezembro uma confraternização de
encerramento com toda a sua equipe. A ocasião descontraída teve lanche e presentes, tudo
em clima de harmonia para celebrar nossos votos de Boas Festas e recarregar as energias
para um 2019 de muito sucesso!
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Ações junto à Comunidade

O Banco do Vale promoveu no mês de novembro e dezembro de 2018 a
campanha “Faça o Bem Também”, que arrecadou 720kg de alimentos não perecíveis
que foram doados a seis entidades beneficentes de nossa região de atendimento.
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Para nossos Associados e Sociedade
A CREDIVALE - AGÊNCIA METROPOLITANA DE MICROCRÉDITO, denominada
BANCO DO VALE, organização sem fins lucrativos, constituída sob a natureza jurídica de
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, assim qualificada por despacho
do Secretário Nacional de Justiça, publicado no DOU de 19 de agosto de 2002, atende às
disposições da legislação específica vigente, especialmente a Lei nº 9.790/99. O Banco do
Vale pertence a toda a comunidade e, como tal, tem o dever legal de prestar contas de sua
administração a toda sociedade.

A Organização tem como norteadores de sua gestão os mesmos princípios da
administração pública, sendo que, em atendimento às disposições do artigo 3º da Lei
Federal nº 9.790/99, estes princípios foram inseridos no artigo 69, item 69.1 do seu Estatuto
Social: “Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
economicidade, publicidade e da eficiência”.

Através do Relatório Socioeconômico, o Banco do Vale vem perante toda a
sociedade dar publicidade, prestar contas à sociedade de sua gestão e resultados.

PÁG. 42

6. Nossa Equipe
Conselho de Administração:
Syllas Ubaldo Bandeira Filho – Presidente
Milton Roeder – Vice Presidente
Roberto Coelho
Jean Carlo Gaspar
Alvacir Luiz Bahr

Conselho Fiscal:
Paulo Roberto da Cunha
Cristiano Bernardi
Jair Pacheco
Itelvino Schinaider

Diretoria:
Maria Aparecida Bressanini – Diretora Superintendente
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Blumenau, 15 de abril de 2019

___________________________________________
Syllas Ubaldo Bandeira Filho
Presidente do Conselho de Administração

___________________________________________
Maria Aparecida Bressanini
Diretora Superintendente
Aprovado em Assembleia Geral por:

Nome

Assinatura
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