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A RS GARANTI EM NÚMEROS 

 

 
 

 
 

 

2020, um ano que nos desafiou! 
 

Movidos por um estado pandêmico, tivemos que reinventar nosso jeito de viver e trabalhar. 2020 nos 
trouxe um cenário de reflexão e situações que provocaram diversas mudanças. 
Na RS Garanti tomamos todas as providências para garantir a continuidade do negócio e sua importante 
função social. Buscamos identificar os fatores de riscos, realizamos mudanças em nossos processos e 
enfrentamos, na medida do possível, todos os desafios impostos, sempre buscando auxiliar nossos 
associados. As ações tomadas e o empenho de todos, especialmente nossa equipe interna, conselheiros e 
parceiros, nos propiciaram ainda obter um bom resultado. Firmamos novas parcerias, tivemos um bom 
volume de novos contratos, realizamos melhorias nos processos internos, desenvolvemos e 
implementamos um programa de governança corporativa, mantivemos o programa de compliance e 
cumprimos com nossa agenda de eventos e reuniões dos mais diversos conselhos e comitês. Destaco a 
participação da RS Garanti na formatação e fundação da ANGAR (Associação Nacional das Garantidoras 
de Crédito), instituição que efetivamente irá auxiliar no crescimento das garantidoras de crédito. Neste ano 
complexo, aproveitamos também para reforçar e capacitar ainda mais nossa equipe interna, melhoramos 
nossos controles e aprimoramos nosso relacionamento com entidades parceiras e com o sistema 
financeiro, tanto público quanto privado. 
 

Acreditamos que este empenho e os resultados obtidos também se refletirão em 2021 onde estaremos 
focados no crescimento, nas metas, no bom atendimento, nas demandas dos associados  e novamente 
atentos, para cumprir, mais uma vez, nosso importante papel na economia do Estado do Rio Grande do 
Sul. 
 

Ângelo Artur Mestriner 
Presidente do Conselho de Administração 
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           RESULTADOS COMPARATIVOS 
 
 

 
 
 

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 2021. 
 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 
O planejamento estratégico (Revisão 2020 para 2021) da RS 
Garanti foi revisado e finalizado e será aprovado na primeira 
reunião do Conselho de Administração, a ser agendada para 
março de 2021. 
 

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. As ações para o ano de 
2021 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). Também já está em análise as 
ações relacionadas às eleições da nova diretoria, que deve ocorrer até o final do ano 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 
2020 foram executados dentro do planejado, tanto que a 
“Declaração de Compliance” para 2021 já foi emitida. A 
reunião de análise crítica e os resultados da entidade foram 
analisados e as considerações registradas sobre o 
desempenho de 2020.  As auditorias de compliance de 2020 
foram realizadas dentro do previsto e para 2021, já estão 
programadas dentro da agenda institucional da instituição.  

 
 

NOTIFICAÇÕES, DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES: 
A diretoria da RS Garanti informa que ao longo do ano de 2020 não foram recebidas quaisquer 
notificações de órgãos oficiais e/ou reguladores, 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 começa a desenvolver sua política e diretrizes 
para cumprimento desta nova legislação. O “Programa de Segurança da Informação da RS Garanti – 
PSI” já está na agenda de atividades para 2021. 
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 A RS GARANTI É UMA UNIÃO DE FORÇAS 
 
 
 

 
 
 
 

 


