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PALAVRA DO PRESIDENTE
2021, mais um ano de crescimento e consolidação!
Um ano de grandes realizações, reconhecimento e consolidação para RS Garanti.
Após o ano complexo de 2020, especialmente em função da pandemia do COVID-19, 2021 foi um ano
que a RS Garanti pôde mostrar seu valor e importância, apoiando o crescimento, a manutenção e a
preservação de muitas empresas que precisaram se reorganizar em função do cenário econômico.
A RS Garanti, dentro de sua missão de “Promover o desenvolvimento econômico e social no estado do
Rio Grande do Sul através da orientação para o crédito e da concessão de cartas de garantia,
permitindo, facilitando e melhorando as condições de acesso ao crédito para micro, pequenas e médias
empresas” mostrou-se como entidade de vital importância para seus associados, atuando de forma
consistente para garantir e perenidade de muitos negócios. Somente em 2021 são mais de 800 novos
sócios, mais de 51 milhões de reais em créditos liberados e mais de 900 operações realizadas, tudo isto
com um índice de satisfação superior a 97%.
Estamos felizes com nossos resultados, mas ainda mais felizes em dispor ao mercado acesso facilitado
ao crédito. Nossos valores e princípios, sólidas parcerias, bem como o compromisso com a boa
governança, com a gestão e com o compliance nos guiarão para novos e grandes feitos em 2022.
Ângelo Artur Mestriner
Presidente do Conselho de Administração
2021, Grande Realizações:

A RS GARANTI EM NÚMEROS
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RESULTADOS COMPARATIVOS

Resultados Operacionais
Variação 2018/2021
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QUESTÕES LEGAIS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
O planejamento orçamentário da RS Garanti foi finalizado e será aprovado na primeira reunião do Conselho de
Administração, a ser agendada para março de 2022.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:
O planejamento estratégico (Revisão 2021 para 2022) da
RS Garanti foi reavaliado e finalizado, aprovado pelo Diretor Executivo e
Presidência e será levado a apreciação e
aprovação do Conselho de Administração na primeira reunião
de 2022, a ser agendada para março.

PROGRAMA DE GOVERNANÇA RS GARANTI:
Em 2020 a RS Garanti implementou seu “Programa de Governança”. Todas as ações planejadas para 2020 foram
realizadas, inclusive o cumprimento de sua agenda institucional. Da mesma forma, a agenda institucional foi
executada dentro do planejado em 2021. As ações para o ano de 2022 já se iniciaram, com a programação das
reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração (ambas em março) e da AGO (programada para
abril). A eleição da nova diretoria (Gestão 2022 – 2024) ocorreu ao término de 2021, sendo a posse realizada em
almoço festivo no dia 06 de dezembro de 2021.
PROGRAMA DE COMPLIANCE RS GARANTI:
A RS Garanti possui implementado um Sistema de Gestão de
Compliance em atendimento aos requisitos da norma NBR 19600.
Todos os requisitos do programa planejados para 2021 foram
executados dentro do planejado, tanto que a “Declaração de
Compliance” para 2022 já foi emitida. A reunião de análise crítica e os
resultados da entidade foram analisados e as considerações
registradas sobre o desempenho de 2021. As auditorias de compliance
de 2021 foram realizadas dentro do previsto e para 2022, já estão
programadas dentro da agenda institucional. Em 2022 está prevista a
atualização do sistema de Compliance em função da atualização da
norma NBR 19600, que passou a ser a
ABNT NBR ISO 37301.
NOTIFICAÇÕES, DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES:
A diretoria da RS Garanti informa que ao longo do ano de 2021 não foram recebidas quaisquer notificações de
órgãos oficiais, bem como não foram registradas denúncias ou reclamações de associados, funcionários ou das
partes interessadas.

ASPECTOS LEGAIS E RELEVANTES:
Com a obrigatoriedade da aplicação dos requisitos da LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados, conforme Lei 13.709 de Agosto de 2018, a RS Garanti
desenvolveu seu manual, política e diretrizes de segurança da informação para
cumprimento desta nova legislação. O “Programa de Segurança da Informação
da RS Garanti – PSI” foi implementado com sucesso em 2021 e segue sendo
observado, executado e aprimorado em 2022.
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FECHAMENTO CONTÁBIL DE 2021 (RECEITAS E DESPESAS):
Os resultados financeiros da RS Garanti, representados pelo Balanço Contábil e respectivo DRE, após auditoria
externa e parecer do Conselho Fiscal, serão apresentados na primeira reunião do Conselho de Administração, a
ser realizada em março de 2022.
AGENDA DE GOVERNANÇA 2022:
A agenda de Assembleias e Reuniões para 2022 está organizada da seguinte forma:

A RS GARANTI É UMA UNIÃO DE FORÇAS
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