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MISSÃO:
“PROTEGER OS DEPOSITANTES DO SISTEMA NACIONAL DE
CRÉDITO COOPERATIVO NOS LIMITES DA REGULAMENTAÇÃO,
CONTRIBUINDO PARA SUA SOLIDEZ, PERENIDADE E IMAGEM”

VISÃO DE FUTURO:
“SER RECONHECIDO PELA ATUAÇÃO PREVENTIVA PARA
FORTALECIMENTO, CONFIANÇA E CRESCIMENTO DO
SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO”
Diz o ditado que é melhor prevenir do que remediar. Nós
levamos isso tão a sério, que trabalhamos para sermos
reconhecidos pelos problemas que poderemos evitar, por
meio do trabalho de prevenção, e com isso fortalecermos o
cooperativismo de crédito.

O QUE FAZEMOS:
PREVENÇÃO:

o FGCoop monitora os riscos do setor com
base em dados contábeis, disponibilizados
pelo Banco Central do Brasil, e extracontábeis,
informados pelas próprias cooperativas.

SANEAMENTO:

poderemos realizar operação de assistência
ou suporte financeiro a cooperativa de crédito
em risco de descontinuidade, para ajudá-la a
se recuperar ou se unir a outra, evitando crise
capaz de afetar a estabilidade e a imagem do
setor cooperativista.

COBERTURA
DE DEPÓSITOS:

todas as pessoas físicas ou empresas, que têm
depósitos ou aplicações em uma cooperativa
de crédito captadora de depósitos ou em banco
cooperativo, estão garantidas pelo FGCoop até
o limite de R$ 250 mil, em caso de uma eventual
intervenção ou liquidação extrajudicial da instituição.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O FGCoop

VALORES ORGANIZACIONAIS

EIXO DE ATUAÇÃO
OBJETIVOS FINALÍSTICOS

O FGCoop é uma associação
civil, de abrangência nacional,
que tem como associados os
dois bancos cooperativos e
as cooperativas singulares de
crédito captadoras de depósitos,
em número de 791 em 2017.

Para conseguirmos cumprir com nossa missão e alcançar a visão de futuro para 2022, nosso
trabalho será orientado por 11 objetivos estratégicos, agrupados em 8 eixos de atuação:

Em nosso dia a dia, nós agimos alinhados aos
valores que nos identificam como organização:

COOPERAÇÃO: cooperamos uns
com os outros na busca de soluções,
respeitando as opiniões de todos.
EQUIDADE: todas as entidades associadas,
independentemente de sua natureza, porte
ou vinculação sistêmica, recebem o mesmo
tratamento, conforme os princípios cooperativistas.
COMPROMETIMENTO: trabalhamos com
o compromisso de sermos merecedores
da confiança que as entidades e seus
associados e clientes depositam em nós.
PROATIVIDADE: buscamos nos antecipar
aos problemas e agimos de forma
preventiva na busca de soluções.
EXCELÊNCIA: atuamos com
profissionalismo e buscamos qualidade
superior em tudo o que fazemos.

Prevenção

1. Ser referência na geração, consolidação e análise de informações
atuais e prospectivas relevantes para o SNCC
2. Aprimorar a qualidade do monitoramento
3. Atuar preventivamente para mitigar riscos de descontinuidade das entidades associadas

Saneamento
Proteção a
depositantes
Gestão Financeira

OBJETIVOS DE GESTÃO

TRANSPARÊNCIA: divulgamos amplamente
e com fidelidade as ações desenvolvidas
e os resultados alcançados para as partes
interessadas. Ao mesmo tempo, não revelamos,
divulgamos ou concedemos acesso a informações
sigilosas necessárias às nossas atividades.

Inteligência

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4. Consolidar a assistência financeira às entidades associadas
como um instrumento de proteção
5. Ser eficaz nos processos de pagamento a depositantes e recuperação de valores pagos
6. Aprimorar os mecanismos de contribuições das entidades associadas
7. Manter o equilíbrio entre o patrimônio do FGCoop e o total de
depósitos garantidos, com base em práticas internacionais
8. Zelar pela boa gestão dos recursos do FGCoop

Governança
Pessoas

TI

9. Manter a boas práticas de governança
10. Desenvolver permanentemente o quadro de pessoal e membros
dos órgãos de administração, fiscalização e comitês
11. Garantir estrutura tecnológica e segurança em TI

COMO ELABORAMOS O
PLANO ESTRATÉGICO
O trabalho foi realizado de forma
alinhada à elaboração das Diretrizes
Estratégicas do SNCC – Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo,
conduzido pelo Ceco – Conselho
Consultivo do Ramo Crédito com apoio
da OCB – Organização das Cooperativas
Brasileiras, nas seguintes fases.

ANÁLISE SITUACIONAL DO FGCoop: realização de 26 entrevistas
com pessoas chave de todo o cooperativismo de crédito e análise
de documentos estratégicos.
REUNIÃO DE FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA: com base na análise
situacional e nas Diretrizes Estratégicas do SNCC, conselheiros de
administração, conselheiros fiscais,  diretores e membros do comitê
técnico de assessoramento do FGCoop formularam o Plano Estratégico.
CONSOLIDAÇÃO E VALIDAÇÃO: o resultado das discussões
foi consolidado, validado pelo Conselho de Administração
e transformado no Plano Estratégico 2018 - 2022.

