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Para tornar os sonhos realidade, precisamos de 
motivação, propósito e persistência. É nisso que acredita 
o marceneiro Pierre Marie Gerard, haitiano que veio ao 
Brasil há cinco anos. Para ele, 2020 chega como uma 
oportunidade para realizar tudo o que não foi possível no 
ano que passou. O maior sonho dele? Trazer a esposa e 

os dois filhos, um de 9 e outro de 13 anos, do Haiti 
ao Brasil. Nesse sentido, quer também 

inovar sua loja para expandir o 
mercado e fazer investimentos. 

“Todos os anos que começam 
são uma oportunidade de 
transformação do estilo de 
vida e de criatividade para 
fazer acontecer”, enfatiza o 
cooperado da Viacredi.

Com a história de Pierre 
e de nossos mais de 530 mil 
cooperados, comemoramos 
este início de ano com gratidão 

as vidas que já transformamos. 
Vamos juntos, em 2020, superar 
os desafios que vierem e dar, a 
cada dia, os passos necessários 
para a conquista dos seus sonhos. 
Afinal, os seus sonhos são os 
nossos! Desejamos a todos um 
feliz ano novo!

OS SEUS 
SONHOS SÃO  

OS NOSSOS

viacredi.coop.br

 Alex M
iranda



POUP

Aplicação Pré Fixada Aplicação Programada

INVEST

Balancete mensal 30/11/2019

O QUE É DISPONIBILIDADE?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 
CRC-SC 025638/O-8

Número de cooperados em Novembro 532.302

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 30/10/19) 5%

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro

Mês

Mês

Caderneta de Poupança

CUB2006***

CDI Selic

INCC

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

%

%

R$

%

Variação (%)

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,65
0,17
0,18

0,34

0,2871
0,2871
0,3153
0,3434

0,3994*
0,3804
0,4792
0,4637

1.930,32
1.917,81

1.914,60
1.911,08

0,3994*
0,3804
0,4792
0,4637

---
0,15
0,12
0,60

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Dezembro

Rendimentos das Aplicações

Até R$ 29.999,99

De R$ 30.000,00 até R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99

De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99

De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99

De R$ 500.000,00 a R$ 749.999,99

De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99

Acima de R$ 1.000.000,00

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

A partir de R$ 10,00

Mês

Faixas de valor Faixa de valor

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

 Aplicação Pós Fixada

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Taxa contratada

94%
96%
98%
100%
102%

Taxa contratada

94%

94%

95%

95%

96%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

108%

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 998,00

R$ 4,2255

R$ 4,2183

Compra

Venda

Dezembro de 2019

2/12/2019

2/12/2019

ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)PASSIVO

Circulante e Realizável a Longo Prazo

Disponibilidades

Relações Interfinanceiras

Operações de Crédito

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

Intangível

(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do Ativo

Receitas da Intermediação Financeira

Operações de Crédito

Depósitos Intercooperativos

Despesas da Intermediação Financeira

Operações de Captação no Mercado

Operações de Empréstimos e Repasses

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Outras Receitas / Despesas Operacionais

Receitas de Prestação de Serviços

Outras Receitas Operacionais

Despesas de Pessoal

Despesas Administrativas

Outras Despesas Operacionais

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Resultado do Exercício 

5.788.143

24.855

2.697.075

2.990.100

36.671

39.442

314.935

282.938 

61.921

659

(30.583)

6.103.078

791.985

642.569 

149.416

(311.973)

(175.993) 

(14.569) 

(121.411)

480.012

(219.985)

115.400 

3.285

(127.491) 

(166.020) 

(45.159)

260.027

(292)

259.735

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos sob Aviso e a Prazo

Depósitos Interfinanceiros

Relações Interdependências

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas do Ano

Total do Passivo

4.549.849

4.202.454

724.446

3.350.201 

127.807 

343 

207.871

139.181

1.553.229

1.010.929 

282.565

259.735

6.103.078

Disponibilidade é dinheiro em caixa, em 
banco ou qualquer recurso que possa ser 
utilizado de imediato.

Taxas de Juros das Operações de Crédito

13° Salário e Restituição do Imposto de Renda

Antecipação de recebíveis  
(cheques, títulos ou vendas com cartões)

0,95% a 2,75% 

1,55% a 1,80%

 1,80%

1,60% a 1,75%

1,20% a 2,50%

1,26% a 1,30%

1,15% a 2,37%

1,85% a 2,30%

1,95% a 4,90% + TR

                    1,98% 
 

1,70% a 3,72%

Prazo

até 72 meses

até 48 meses

até 120 meses

até 72 meses

até 60 meses

até 60 meses

até 120 meses

até 48 meses

-

até 72  meses

até 48 meses

até 24 meses

até 120 meses

até 72 meses

até 60 meses

até 60 meses

até 48 meses

-

até 270 dias

 até 180 dias

Dezembro 2019

Entendendo o balancete

Dezembro 2019 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

Taxas sujeitas à variação. Crédito sujeito à análise de aprovação  
*Consulte as regras das linhas de crédito em seu Posto de Atendimento

Taxas ao mês

Taxas ao mês

Prazo

PrazoAntecipação de créditos para você ou sua Empresa

 

Crédito para Você

Crédito pessoal

Microcrédito empreendedor *

Aquisição ou alienação de imóvel

Aquisição ou alienação de automóveis

Saúde e assistência social

Sustentabilidade

Renovação de empréstimos

Pré-aprovado

Cheque especial

Crédito para Sua Empresa

Crédito empreendedor

Microcrédito empreendedor formal*

Microcrédito capital  de giro*

Empreendedor aquisição ou alienação de imóvel

Empreendedor aquisição ou alienação de automóveis

Empreendedor social

Empreendedor sustentabilidade

Pré-aprovado

Cheque especial

Taxas ao mês

0,95% a 2,80%

1,55% a 1,80%

1,60% a 1,75%

1,20% a 2,55%

1,32% a 1,35%

1,15% a 2,39%

1,92% a 2,58%

1,85% a 2,30 %

3,69% a 5,29% + TR

As aplicações da VIACREDI são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.
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Os Comitês Cooperativos representam os cooperados, 
trazem sugestões e informações, auxiliam na divulgação 
de eventos e contribuem para melhorar a comunicação 
entre a Cooperativa e o quadro social.

Expediente

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann 
Hering, 1125, Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 4655. Tiragem: 101.100 exemplares - distribuição gratuita. 
Conselho Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli SThiago, Diana 
Pianezzer, Chirlei Kohls, Louis Museka, Raquel Reis e Silva Sieves, Solange Senem e Bruno Miechotek Siolfi.

Jornalista Responsável: Francielle de Oliveira Amorim
Edição e Diagramação: DNA Editora - 47 3209-1315
contato@dnaeditora.com.br - dnaeditora.com.br

Informativo Acesse a  
versão digital  

do informativo  
pelo QR Code.

Blumenau  
João Pessoa
Mariah Saade 
Laux, Adilson 
Grahl, Maria dos 
Anjos Zancanella, 
Vilmar dos Passos 
Machado e 
Vanessa Petters 
Bilau

Blumenau 
Cooper Mafisa
Ingelore Wetzstein 
Reiter, Arno Franz 
e Eliana Gregio 
Simon Filippi

Doutor 
Pedrinho
Ilse Maria Girardi, 
Johny Heribert 
Gaulke e Andreia 
Evaristo Buzzi

Fo
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s:
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Viacredi de Portas Abertas

Alunos e professores
visitam Sede da 
Cooperativa

Em 2019, mais de 80 alunos conheceram 
a Sede da Viacredi por meio do Projeto 
Educação Financeira Viacredi de Portas 
Abertas. O objetivo é contribuir com ações 
de Educação Financeira, reconhecendo e 
valorizando as iniciativas que acontecem 
por meio de uma visita à Sede da 
Cooperativa, em um dia especial, divertido 
e didático. Além disso, o projeto dissemina 
os conceitos do cooperativismo, pois os 
alunos e professores conhecem na prática 
como funciona uma cooperativa. Se a 
sua escola desenvolve algum projeto de 
Educação Financeira, procure um Posto 
de Atendimento mais próximo e solicite 
uma visita na Viacredi. Os alunos poderão 
conhecer os setores da Cooperativa e, 
ainda, assistir à uma palestra sobre o tema 
Educação Financeira.

D
ivulgação

Confira as escolas que já realizaram a 
visitação na versão digital do informativo 
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Crescimento

Números positivos 
marcam 2019

Você faz parte do  
nosso time de fazedores

Seguindo o seu histórico de evolução, o crescimento 
da Viacredi em 2019 não poderia ser diferente. Todos 
os indicadores mantiveram seu ritmo de crescimento. 
No volume de ativos, a Viacredi cresceu 16%, fechando 
o ano em R$ 6,2 bilhões. O número de cooperados 
passou de 474 mil em 2018 para 535 mil em 2019, um 
avanço de 13% no ano. Esses números são o resultado 
do envolvimento, participação dos nossos cooperados 
e de um trabalho sólido, que completou 68 anos em 
novembro do ano passado. Os cooperados são os 
responsáveis por esse crescimento sustentável da 
Viacredi, por meio da sua confiança e participação 
ativa nos resultados. 

• 68 anos de atuação

• 535 mil cooperados

• 92 Postos de Atendimento

• 1,5 mil colaboradores

• + de 420 mil participações no PROGRID

• + de 95 mil participações nas assembleias

• R$ 6,2 bilhões em ativos

• R$ 3,2 bilhões de saldo em  
   operações de crédito

• R$ 4,5 bilhões em depósitos

• Resultado: R$ 280 milhões

Números de 2019

Está chegando a Assembleia Participa 2020, que inicia dia 28 
de janeiro. Com transparência, compartilharemos as conquistas, 
os desafios e as responsabilidades das decisões para 2020. 

Para o time estar completo, o seu engajamento e participação 
nas Assembleias de Grupo de Cooperados são fundamentais.  
Acesse www.aquivoceparticipa.com.br para informações sobre as 
datas e os locais dos eventos e confirme sua presença. Até lá!

Divulgação
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Resultados

Cooperados recebem os juros sobre o capital
Os juros sobre o capital referentes ao exercício de 

2019 já foram depositados nas Cotas de Capital dos 
cooperados. Eles são calculados com base na média do 
capital mantido nas cotas dos cooperados durante o ano. 
Consulte o seu extrato na Conta Online e confira o valor 
que você recebeu. 

Por meio das Cotas de Capital, os cooperados 

contribuem com a formação do Capital Social da Viacredi, 
exercendo seus verdadeiros papéis de donos. Além disso, 
o capital fortalecido gera estabilidade e possibilita a oferta 
de empréstimos a juros mais baixos. As Cotas de Capital 
ainda representam um investimento de longo prazo aos 
cooperados que, por meio de um plano de cotas, podem 
determinar um valor a ser aplicado mensalmente.

D
ivulgação

Aproveite as férias de janeiro e 
aprenda sem sair de casa ou de onde 
estiver. Acesse o site do PROGRID EAD 
(www.progrid.coop.br) e confira os 
mais de 70 cursos disponíveis em nossa 
plataforma de ensino a distância.

Que tal começar pelo seu 
desenvolvimento pessoal?

 
Saber dar e receber feedback é uma 
das melhores maneiras para evoluir 
e agregar conhecimento. Por isso, no 
PROGRID EAD você tem disponível o 
curso Feedback, que é dividido em 
nove episódios. O objetivo é quebrar 
o paradigma do feedback e ajudar as 
pessoas refletirem sobre seus benefícios 
com base nos estudos e descobertas da 
neurociência sobre o comportamento 
humano. Acesse e participe!
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Reconhecimento

Viacredi é destaque em várias premiações
Em dezembro, a Viacredi foi destaque, sendo 

reconhecida com várias premiações. A Cooperativa 
recebeu o Certificado de Responsabilidade Social 
Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina), que 
reconhece e destaca as empresas privadas, públicas 
e organizações sem fins lucrativos com atuação em 
território catarinense que tenham a responsabilidade 
socioambiental incluída em suas políticas de gestão. 

Pela 5ª vez consecutiva, a Cooperativa foi eleita 
pelo Instituto Great Place to Work (GPTW) como a  
melhor empresa de grande porte para trabalhar em 
Santa Catarina. Este ano, a Cooperativa também já 
foi reconhecida como uma das melhores empresas 
para trabalhar no país e na América Latina e ficou 
em 1º lugar na categoria cooperativas de crédito, no 
ranking das Melhores Empresas para Trabalhar no  
Sistema Financeiro. 

Outra certificação veio do Prêmio Ímpar (Índice 
das Marcas de Preferência e Afinidade Regional) 
como a Cooperativa de Crédito mais lembrada pelos 
consumidores no Vale do Itajaí e no Foz do Itajaí. 
A iniciativa é da RICTV em parceria com o Ibope 
Inteligência, empresa que realiza a pesquisa. O 
prêmio mostra o resultado da lembrança e também 
da preferência dos consumidores, em 30 segmentos. 
A Viacredi agradece pela confiança e dedica esses 
reconhecimentos a todos os seus cooperados, 
colaboradores e comunidade.

Fotos D
ivulgação

Naila Schnaider,  Fabiane C. P. Freire, Moacir 
Krambeck, Juliana Franzener, Vanildo Leoni, 
Geancarlo Carraro e Naiara E. Baron           

Jackeline Moecke, Moacir Krambeck e Diana Pianezzer

Daiana Carla Pereira, 
Moacir Krambeck e 
Franciele F. Testoni

An
a 

Ca
st

ilh
o
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Quer ser um cooperado?

Agora ficou mais fácil com a admissão digital

2020 chegou e trouxe com ele novidades bem legais para 
cooperados e também para os futuros cooperados da Viacredi. Todas 
as pessoas interessadas não precisam mais se deslocar até um Posto de 
Atendimento. É só baixar o aplicativo Seja Ailos e seguir o passo a passo 
do cadastro para aproveitar todos os benefícios de ser um cooperado. 
É essencial que a câmera do smartphone esteja funcionando, pois 
o aplicativo solicita o envio de selfie de documentos. Ah, o futuro 
cooperado precisa residir na região de atuação da Cooperativa 
(SC ou PR). Baixe o app Seja Ailos na Google Play ou Apple Store.  

Documentos que 
precisa ter em mãos

- Documento de identificação    
  (RG, CNH ou RNE)
- Comprovante de residência

Projeto moeda Konder 

Aprendendo a valorizar o dinheiro 
A EEB Elizabeth Konder Reis, de Itajaí, encontrou 

uma maneira divertida de ensinar os alunos do 6º ano a 
terem uma relação saudável com o dinheiro. Para isso, 
foi criado a moeda Konder, com a qual os professores 
e alunos movimentam uma economia própria dentro 
da escola, promovendo eventos e ações onde a  
Konder é utilizada. 

“A Viacredi é uma cooperativa que tem estabelecido 
uma parceria muito importante com a escola, 
integrando os profissionais da educação e os alunos 
com o programa Cooperjovem. O trabalho da 
Cooperativa capacita os profissionais que voltam com 
uma visão diferente do cooperativismo e conseguem 
semear isso aos alunos”, ressalta a diretora da escola,  
Adriana Teresinha Danielli.

Esse projeto de educação financeira tem contribuído 
para a conscientização do cuidado com a natureza. A 
cada 15 dias, a cooperativa de crédito Konder é aberta 
para receber latinhas, óleo de cozinha usado e lacres. 
É dessa forma que os estudantes e a comunidade 
escolar adquirem suas moedas. A grande cooperação 
acontece quando a lojinha cooperativa da Beth é aberta, 
permitindo que os alunos cooperados realizem suas 
compras com a moeda. Muitas vezes também doam, 
emprestam a moeda ou compram produtos para 
aqueles que ainda não a possuem.

Divulgação
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Postos de Atendimento 

Viacredi amplia 
atendimento e inicia 
expansão no Paraná

Tiago de Jesus
Luísa W

ink

O Posto de Atendimento Blumenau 2 de Setembro 
mudou de endereço. Agora, a nova estrutura recebe os 
cooperados na Rua Dois de Setembro, 3383, no Bairro 
Itoupava Norte, com atendimento das 10h às 16h, em 
um espaço mais amplo e caixa eletrônico adicional. 
Além disso, a Cooperativa já iniciou a expansão para 
o estado do Paraná. A cidade de São José dos Pinhais 
recebeu duas salas de negócios. As novas salas são 
as primeiras do projeto de expansão na região, que 
conta com mais de 2 milhões de habitantes. As salas 
estão localizadas na Rua Almirante Alexandrino, 732, 
no bairro Afonso Pena, e outra na Rua Joinville, 3380, 
no bairro São Pedro, e atendem das 8h30 às 17h30.

Atendimento na Praia Brava
Vai passar as férias no litoral e não sabe onde 

encontrar um Posto de Atendimento Viacredi? Em 
Itajaí, no Vale Auto Shopping (Rodovia Osvaldo Reis, 
2686, sala 03), na Praia Brava, os cooperados da 
Viacredi podem utilizar o Posto de Relacionamento 
da Credifoz, que também integra o Sistema Ailos. 
A parceria é a primeira realizada pela Viacredi para 
atender os cooperados em uma única estrutura, para 
que quem estiver no litoral possa ser atendido com 
comodidade. A unidade conta ainda com horário 
diferenciado, de segunda a sexta-feira, das 12h às 
19h, e aos sábados, das 9h às 13h. No Posto de 
Relacionamento é possível realizar todas as operações 
com produtos e serviços da Viacredi. Além disso, se 
você estiver em outra localidade e precisar sacar 
dinheiro, fique tranquilo que a Cooperativa sempre 
tem um caixa eletrônico por perto. Você pode 
utilizar os caixas compartilhados das cooperativas 
do Sistema Ailos e na Rede Banco24Horas, pois todos 
os equipamentos são interligados. É mais comodidade 
aonde estiver!

 Posto de Atendimento Blumenau 2 de Setembro

Sala de Negócios na rua Almirante Alexandrino, 732,
no bairro Afonso Pena, São José dos Pinhais

Tiago de Jesus

“Sou gerente comercial da Copapel, uma empresa de 
São José dos Pinhais que nasceu em Santa Catarina. 
Quando vim atender a Viacredi, o que me motivou a 
ser um cooperado foi a humanização. Eu trabalho 
e vivo da área comercial e entendo que para sermos 
grandes precisamos servir as pessoas. Eu identifiquei 
nas pessoas da Viacredi essa humanização. Hoje, 
precisamos, mais do que nunca, de pessoas que 
entendam mais dessas operações, para que, além de 
serem nossos amigos, serem pessoas que nos indicam 
a melhor forma de trabalhar. E eu encontrei neles 
essa relação de consultores para me ajudar. Acho que 
isso é muito importante para a comunidade e para 
as empresas locais, principalmente para nós, que 

dependemos de uma associação  
mais presente, mais próxima e  
mais humana”.

Celso Bogler 
1º cooperado admitido no estado do Paraná

Confira mais depoimentos na versão digital do informativo
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