
QUAL A CONEXÃO 
ENTRE UMA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
COOPERATIVA COM 70 ANOS 
E AS STARTUPS? 



o número de
cooperados
cresceu 29%

2011
Desde

uma média
anual de 

7,2% 

BANRICOOP

A Banricoop é uma Instituição Financeira Cooperativa fundada em 1946
e pioneira no cooperativismo de crédito mútuo urbano no Brasil. 

Uma instituição com know how, ágil e com valores alinhados
àqueles que querem fazer a diferença e impactar

positivamente o mundo em que vivemos.

Atuação:
RS SC e PR

70
ANOS DE HISTÓRIA

8000
COOPERADOS



O PROJETO

O projeto  lançado pela Banricoop em parceria com a Coonect

consultoria de Inovação Innoscience, busca conexões que possam 

resultar  na oferta de produtos e serviços aos cooperados ou que 

convertam as startups em fornecedores da própria instituição.
Diferente do que tem sido tratado em programas de Aceleração 

Corporativa onde o foco está em aquisição de participação 

acionária da startup por parte da corporação, o Coonect é um 

programa ágil, rápido e dedicado a colocar para rodar projetos 

piloto entre a empresa e as startups selecionadas.



DESAFIOS DE NEGÓCIOS

Cobrança:
Novas soluções

para reduzir
o custo 

operacional
de cobrança.

Seguros:
Formas

inovadoras
de otimizar

venda de serviços
de seguro

e o atendimento
quali�cado

de segurados.

Benefícios
aos cooperados:

Serviços 
complementares e 

formas de acessá-los
através de parcerias 

com terceiros ou 
fornecedores. 

Ferramentas
Comerciais:

Novas formas
de potencializar

atuação comercial
(conversão

e �delização)
de gerentes de
conta e equipe
de prospecção.

Canais
de comunicação:

Novas formas
de acessar

e de se comunicar
com a base
de clientes.

Operações:
Novas formas

de agilizar
a adesão

de clientes
e contratação
de produtos.



FASES DO PROGRAMA

FILTRO PRODUTOCONEXÃOSCREENING

ESTRATÉGIA
DE INOVAÇÃO

STARTUPS

STARTUPS
PRIORIZADAS

PITCHS

STARTUPS
SELECIONADAS

STARTUPS

STARTUPS
ELEITOS

PROJETOS

1. Priorização
de startups
para �ltro

2. Seleção de
startups para

avaliação 
de piloto

3. Eleição
de startups

para execução
pilotos



RESULTADOS

99
Startups 
inscritas

22
Startups 

priorizadas

12
Startups 

demo day

6
Startups 

selecionadas

5
Startups 

fase piloto



COONECT DAY

Pitchs 
com 12 

Startups 
em SP



PILOTO

Em andamento 5 projetos piloto:



DESAFIOS

Cumprir o que é tratado

Ajustar tempo de respostas

Alinhar expectativas



Conexão: IF Cooperativa & Sartup

COOPERAR & INOVAR



Banricoop: valor humano compartilhado 

Obrigada pela atenção!

Miriam Cechin
Gerente Executiva

(51)3216-1505 / (51) 99985-7945
miriam@banricoop.coop.br


