POR QUE INVESTIR NA
COOPERATIVA É FICAR MAIS
PERTO DE SUAS CONQUISTAS?
Preparamos um infográfico didático e explicativo,
com tudo o que é preciso saber sobre o tema, para você
investir na Cooperativa sem medo.

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA
PARA QUEM TEM UM PERFIL DE INVESTIMENTO MAIS CONSERVADOR

MÉDIO

ALTO

COMO FUNCIONA

BAIXO

Você define o
período da carência

Você define
o valor

Rendimento proporcional ao valor
total aplicado e carência escolhida

VANTAGENS

RISCO DO
INVESTIMENTO

Rendimento pós-fixado e remuneração
conforme o CDI

Rendimento de acordo com o total
aplicado e carência escolhida

Resgate a qualquer momento,
e automático no vencimento

Imposto de Renda só no resgate,
conforme tabela regressiva

Sem cobrança de taxas e tarifas

Comodidade

O QUE É CDI?
Significa “Certificado de
Depósito Interfinanceiro”.
É a taxa de juros utilizada pelas
instituições para emprestar
dinheiro entre si.

O QUE É CARÊNCIA?
Período em que o recurso
precisa ficar aplicado para
ter direito a rentabilidade.

O QUE É DATA DE
VENCIMENTO?
Prazo final da
aplicação, ou seja,
quando sua aplicação
voltará para a conta.

POUPANÇA PROGRAMADA
PARA QUEM QUER INVESTIR TODO MÊS NA SUA APLICAÇÃO

MÉDIO

ALTO

COMO FUNCIONA

BAIXO

Você escolhe
o dia

Define o valor que
deseja aplicar

Pronto, você automatizou seu
plano de poupança programada

VANTAGENS
Rendimento pós-fixado, remuneração
conforme CDI

RISCO DO
INVESTIMENTO

Rentabilidade a partir de 30 dias
Comodidade

Resgate a qualquer momento
Sem cobrança de taxas e tarifas

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
PARA QUEM NÃO QUER SURPRESAS

MÉDIO

ALTO

COMO FUNCIONA

BAIXO

Escolha o período pelo
qual o seu dinheiro
ficará aplicado

Já no momento da
aplicação, você sabe qual
será a rentabilidade final

Na data do vencimento seu
saldo é transferido para sua
conta automaticamente

VANTAGENS

RISCO DO
INVESTIMENTO

Rendimento pré-fixado, conforme
CDI do dia da aplicação

Imposto de Renda só no resgate,
conforme tabela regressiva

Resgate a qualquer momento

Conhecimento do valor exato que
receberá no vencimento da aplicação

Sem cobrança de taxas e tarifas

E SABE QUAL O MAIOR
DIFERENCIAL DE INVESTIR
NA COOPERATIVA?

RETORNO
DAS SOBRAS

O tempo é o
seu melhor
amigo

Para investir, o tempo que você
deixa o seu dinheiro aplicado,
pode fazer mais diferença do
que a própria quantia inicial.

Mais tempo de investimento implica em
menor Imposto de Renda, veja só:

6,25%*

5,80%*

APLICAÇÕES
COOPERATIVA

CDB’S / RDB’S
OUTROS BANCOS

4,68%*

Até 6 meses

22,50%

De 6 meses a 1 ano

20%

De 1 ano a 2 anos

17,50%

Acima de 2 anos

15%

CADERNETA
DE POUPANÇA

* Taxas referentes ao ano de 2018.
Fonte: Banco Central.

APLICANDO R$100,00 POR MÊS
Aplicações Cooperativa
rendimento

CDB’s / RDB’s Outros bancos

meses

Caderneta de poupança

12

24

RENTABILIDADE

GARANTIDA

36

48

60

Na sua Cooperativa, todos os investimentos são
segurados pela FGCoop. Um seguro que protege
e garante o pagamento da sua aplicação*.

Aconteça o que acontecer,
seu investimento está garantido.

* R$250 mil por CPF/CNPJ, conforme regras vigentes.

SABE POR QUE
NA COOPERATIVA
SEU DINHEIRO
RENDE MAIS?

PORQUE NÃO
VISAMOS LUCRO!
Por falar em não visar lucro,
na Cooperativa, você encontra
uma opção de investimento a
longo prazo chamada:

Plano
de Cota
Capital

É uma maneira simples
de guardar dinheiro sem
pesar no orçamento.

Como funciona:
O Plano de Cotas é um valor que você determina e que todos os meses é debitado da sua conta
corrente e investido no seu Capital Social.

Anualmente as cotas são remuneradas, através do pagamento do Juros ao Capital,
e de acordo com os resultados da Cooperativa. Ou seja, a cada ano você recebe o
retorno sobre o seu investimento em Cotas.
Além disso, as cotas são uma das mais importantes fontes de recursos da
Cooperativa, que possibilitam à instituição oferecer empréstimos a juros mais baixos.

INVISTA NA COOPERATIVA
O seu dinheiro rende muito mais do que você imagina.

