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Inscrições abertas para
o Coopera Empreendedor

Resultado
Econômico e Social 

Confira na página 8Confira na página 7

Conquistar a casa própria e sair do aluguel sempre 
foi o desejo da cooperada Roseli Teixeira. Costureira 

autônoma há 20 anos, ela e o marido Maurício queriam 
um lar para chamar de seu, junto aos seus filhos. 

Roseli sabe que ser cooperada Viacredi 
tem benefícios que só uma cooperativa 

pode oferecer. Por isso, não pensou 
duas vezes em buscar na Viacredi um 
crédito imobiliário. “Todo o processo 
foi muito rápido, sem burocracias, 
com taxas menores e prazo maior 
para pagar. Conheci a casa em 
novembro e em dezembro já 
estava morando nela”, conta com 
um belo sorriso no rosto.

Se você quer conquistar a casa 
própria, reformar um imóvel 

residencial ou comercial, a Viacredi 
tem uma ótima notícia para dar: o 

crédito imobiliário agora tem taxa reduzida e 
mais prazo para pagar. É por isso que a gente 
vive dizendo: “aqui, todo mundo ganha e, juntos, 
transformamos vidas”. Procure seu Posto de 
Atendimento e saiba mais.

SONHO DA
CASA PRÓPRIA

REALIZADO



Amplie a 
página em 2x

Toque duas vezes na tela 
para ampliar a página em

2 vezes do tamanho original.

2x

Navegação 
entre páginas

Toque e arraste para os 
lados para navegar entre 

as páginas da revista.

Navegação entre 
miniaturas

Toque uma vez na tela 
para exibir as miniaturas 

para navegação.

Visualização em 
página dupla

Vire o aparelho para 
visualizar a revista 
em página dupla.

Amplie a página
Use o gesto de “pinça” (toque 
e afaste o polegar e indicador) 

para ampliar a visualização 
conforme desejar.

Compartilhe nas 
redes sociais

Toque uma vez na tela e 
selecione as opções de 

compartilhamento no canto 
superior direito.

Navegação

Ícones
Guia de Interatividade

Mais conteúdo
Toque no ícone para 
visualizar o conteúdo 
adicional da matéria.

Navegação
Toque no ícone para  

ser direcionado à 
respectiva página.

Link externo
Toque no ícone para ser 

direcionado à página 
externa citada na matéria.

Localização
Toque no ícone para visualizar 

o mapa com a localização 
citada na matéria.

Galeria de imagens
Toque no ícone para visualizar 

a galeria de imagens.

Vídeo
Toque no ícone para iniciar 

a reprodução do vídeo.

Nas próximas páginas, você irá encontrar diversos ícones sinalizando a existência
de conteúdo multimídia. Para acessá-los, basta tocar/clicar sobre o ícone, nas matérias 

a seguir. Veja abaixo a lista de ícones e seus respectivos significados.

Melhore a experiência de sua leitura baixando o 
informativo através do aplicativo para iOS e Android
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Imposto de rendaAgenda PROGRID - Março 2020

CONFIRA A 
AGENDA DE 

CURSOS

CONFIRA A 
AGENDA DE 
PALESTRAS

CONFIRA A 
AGENDA DE 

TEATROS

CONFIRA A 
AGENDA DE 
ENCONTRO

Agenda sujeita à alteração. Para mais informações, acesse viacredi.coop.br.

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.

Gaspar Belchior
Fredemar Schmitt, 
Eleuterio Koser e 
Gentil Luis Caglioni

Brusque Centro
Fernando Max Z. 
Filho, Rogério da 
Silva, Onesia A. 
Liotto, Isonete  
da Silva e Andreia 
M. Mello

Guabiruba
Elfrida 
Schwambach, 
Julio Cezar 
Zorrer, Julio 
Cezar Carvalho, 
José F. Pavesi e 
Márcia M. Back
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Banco de im
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Receba a restituição
na Cooperativa

O calendário de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física iniciou no 
dia 2 de março e vai até o final de abril. O formulário deve ser preenchido com 
as informações que constam no Informe de Rendimentos disponibilizados na 
Conta Online ou em qualquer Posto de Atendimento. Os valores referentes aos 
rendimentos de cotas de capital também devem ser declarados. 

A restituição do Imposto de Renda é sempre feita na conta do contribuinte. 
Por isso, ao fazer sua declaração, informe os dados como número do banco 
(085), agência (0101-5) e sua conta na Cooperativa no campo indicado da 
declaração. Caso você precise antecipar o valor da restituição, consulte as 
linhas de crédito disponíveis.

Se você tiver dúvidas em como preencher sua declaração, a Viacredi oferece 
o curso Orientações Básicas para Declaração de IRPF para te ajudar. Confira a 
data do curso na Agenda do PROGRID, na página 4. 
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A cooperação leva mais
longe nossas conquistas

Para um time chegar à vitória é preciso integração e cooperação. Por isso, a 
sua presença nas Assembleias de Grupos de Cooperados, que acontecem desde 
janeiro, é fundamental. Aqui, você conhece os resultados da Cooperativa de 
2019, decide sobre a forma de distribuição das sobras, os planos para 2020 e, 
ainda, participa da eleição do Conselho de Administração. Com a sua presença, 
vamos, juntos, levar nossas conquistas mais longe e continuar realizando uma 
história de sucesso. 

Acesse www.aquivoceparticipa.coop.br/viacredi para consultar a data e local 
do evento do seu Posto de Atendimento e confirme presença! Você pode assistir 
ao resumo do que está sendo abordado nos eventos na plataforma de ensino a 

distância do PROGRID e retirar um brinde no Posto 
de Atendimento após essa participação.

Divulgação

Resultado Econômico e Social

Aqui, todos crescemos juntos
Sabia que ao escolher a Viacredi para realizar as suas operações financeiras 

você economiza? Isso mesmo! Em 2019, os cooperados economizaram R$ 
1.164.588.690,00. Esse valor é o Resultado Econômico e Social, gerado pelas 
diferenças nas tarifas de serviços e taxas de juros abaixo da média de mercado, 
somadas ao maior rendimento das aplicações e às sobras, que retornam 
para os cooperados. Quanto mais você usufrui do que a Cooperativa tem 
a lhe oferecer, mais economiza e ajuda sua região a se desenvolver, pois o 
recurso fica aqui na nossa comunidade, resultando em trabalho e renda, 
desenvolvimento social e qualidade de vida. Desta forma, o cooperativismo 
promove a inclusão social e, assim, todos ganham. 

Assista ao vídeo

Resultado Econômico e Social: R$ 1,165 bilhões
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Lojista CDCCoopera Empreendedor

Oportunidade para 
impulsionar o seu negócio

Quando o seu negócio 
prospera, nós prosperamos 
juntos. Aqui na Cooperativa 
é assim, e, por isso, abrimos 
mais uma turma do Programa 
Coopera Empreendedor, uma 
iniciativa feita em parceria 
com o Sebrae, que busca 
potencializar a gestão do seu 
negócio. As inscrições vão até 
o dia 20 de março, nos Postos 
de Atendimento. A 17ª edição 
do programa oferece até 
40 horas de consultoria nas 
áreas de finanças, marketing 
e vendas, gestão de pessoas, 
estratégias e processos. Essa é 
a sua oportunidade! Inscreva-
se e participe do processo 
seletivo. Se for selecionada, 
sua empresa passa por um 
diagnóstico e recebe uma 
consultoria especializada.

Divulgação

Assista ao vídeo

Tão prático quanto
você precisa

O processo de financiamento com os lojistas conveniados evoluiu. Com 
as novas plataformas do App Ailos, agora é possível concluir uma venda em 
poucos minutos, receber a aprovação do crédito na hora e, ainda, negociar 
o valor à vista. Com tanta praticidade, não faltam motivos para você vender 
muito mais.

Veja como ficou mais fácil fazer mais vendas

1 - O vendedor sugere ao cliente o parcelamento/financiamento da 
Viacredi.

2 - Com o App Ailos Lojista em mãos, o vendedor insere o CPF, o 
celular, a Cooperativa do cliente e o número da conta para fazer 
uma simulação para cooperados.

3 - O vendedor simula com o cliente as possibilidades de 
parcelamento, definindo a quantidade, o valor das parcelas e a 
melhor data para pagamento. Várias simulações podem ser feitas.

4 - Com a condição ideal definida pelo cliente, basta enviar a 
proposta à Cooperativa pelo aplicativo.

5 - A aprovação de crédito pode vir na hora ou em poucos minutos.

6 - Com a proposta aprovada, é hora de fazer a formalização: basta 
gerar o contrato e digitalizar as páginas com os documentos do 
cliente no próprio aplicativo.

7 - Desta forma, a solicitação do pagamento para a Viacredi foi 
realizada. Após conferido, o dinheiro entra na conta da loja em 
poucos minutos.
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PesquisaPostos de Atendimento

Próximo e ao seu lado
A Viacredi está cumprindo seu compromisso de ampliar sua atuação no 

Paraná, levando maior acessibilidade e benefícios do cooperativismo para essa 
região. No dia 16 de janeiro, a Cooperativa inaugurou sua segunda unidade 
em São José dos Pinhais. O Posto de Atendimento São Pedro, localizado na 
Rua Joinville, 3380, Bairro São Pedro, atende das 8h30 às 17h30, com uma 
estrutura moderna para melhor receber os cooperados. Estamos crescendo 
de forma sustentável e levando inclusão financeira para essa região. 

Fotos Larissa Solyom
 Ansay

Queremos ouvir você
Você indicaria a Cooperativa para seus amigos e familiares? Para medir sua 

satisfação conosco, ao longo deste ano, a Viacredi fará uma pesquisa com 
os cooperados, chamada de NPS (Net Promoter Score), que tem a finalidade 
de mensurar sua satisfação e lealdade. Então, eventualmente você poderá 
receber um e-mail nosso com essa pesquisa. Se isso acontecer, participe, pois 
é com a sua opinião que poderemos evoluir sempre. Por isso, é importante 
manter o e-mail atualizado na Cooperativa, que pode ser cadastrado nos 
Postos de Atendimento. O nosso objetivo é proporcionar uma experiência cada 
vez melhor para você. A pesquisa que avalia nosso atendimento e soluções 
continuará acontecendo normalmente. Lembre-se que nós nunca pedimos 
nenhum dado da sua conta.

Banco de im
agens

10 11



PROGRID EAD

Aprenda a se
comunicar em Libras

A Libras (Língua Brasileira de Sinais) é usada pela comunidade de surdos do 
Brasil, sendo, desde 2002, reconhecida oficialmente no país. Possui estrutura 
gramatical própria, que atende a todos os níveis linguísticos de uma língua. 
Sua grande diferença é que utiliza a modalidade visual-espacial ao invés 
da oral-auditiva. Aprender Libras é evoluir pessoal e profissionalmente, 
além de incluir e fazer com que a sociedade seja mais receptiva e dê mais 
acesso e oportunidades às pessoas que possuem surdez. Com o propósito de 
transformar vidas e tornar esse aprendizado acessível a todos os cooperados, 
lançamos o curso Libras (básico), que está disponível na plataforma EAD do 
PROGRID. O curso tem 10 capítulos para que você comece a aprender sobre 
como é conviver entre os surdos e como se comunicar em Libras. Acesse 
www.progrid.coop.br. 

Banco de im
agens

Educação e 
cooperação 
lado a lado

Formar cidadãos mais solidários, participativos, autônomos e comprometidos 
com um futuro socialmente justo e democrático. Esse é o objetivo do Programa 
CooperJovem, realizado pela Viacredi em parceria com o Sescoop/SC (Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo). Este ano, completamos 
15 anos à frente deste programa, que, hoje, atende oito escolas. O ano letivo 
2020 começou em fevereiro. 

O programa abrange capacitação para os professores e diversas ações com 
os alunos, como jogos e horta cooperativa e comitês de alunos cooperativos 
que incentivam o protagonismo juvenil. Com isso, o CooperJovem reforça o 
5º e 7º princípio do cooperativismo: Educação, Formação e Informação e o 
Interesse pela Comunidade, viabilizando a transformação e aprimoramento 
da prática educativa a partir da cultura da cooperação.

D
ivulgação

Confira as escolas beneficiadas e uma 
reportagem com dados nacionais do programa
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Balancete Mensal

Entendo o Balancete

31/01/2020

ATIVO 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

5.909.008

22.032

2.701.785

3.114.870

31.393

38.928

335.264

302.320

63.815

664

(31.535)

6.244.272

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos a Prazo

Depósitos Interfinanceiros 

Relações Interdependências

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas Acumuladas

Sobras ou Perdas do Ano

Total do Passivo

4.647.820

4.308.646

745.481

3.424.518

138.647

70

207.626

131.478

1.596.452

1.076.407

376.148

117.755

26.142

6.244.272

Confira a descrição de cada item

Confira a descrição de cada item

Confira a descrição de cada item

O que são OPERAÇÕES DE CRÉDITO?
São valores de empréstimos, financiamentos, limites e descontos realizados pelos cooperados.

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 

CRC-SC 025638/O-8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

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

75.873

64.257

11.616

(30.643)

(13.501) 

(1.090) 

(16.052)

45.230

(19.205)

11.910

541

(11.242) 

(15.655) 

(4.759)

26.025

117

26.142

R$ 26 milhões

R$ 6,2 bilhões

544.798

R$ 4,3 bilhões

RESULTADO DO EXERCÍCIO

TOTAL DO ATIVO

COOPERADOS

DEPÓSITOS
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Indicadores

*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil

PoupFuturo

InvestFácil

InvestFuturo

RDC PRÉ

Poupança Programada

INDICADORES ECONÔMICOS

Caderneta de Poupança

TR

CUB

INCC

CDI

Selic

TAXAS DE JUROS

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Limite Empresarial

Cotas Capital

Automóveis

Imóveis

Acompanhe nas redes sociais

Expediente

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

TwitterFacebook

LinkedIn viacredi.coop.br

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.
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Programa Cooperjovem gera riqueza para o país

• Você já pensou no que faria com R$ 265 milhões? Pois é, esse foi o valor da 
riqueza gerada ao país, só em 2018, por meio do programa Cooperjovem. O 
valor faz parte das conclusões de uma pesquisa científica que apurou os 
impactos sociais, econômicos e financeiros da iniciativa do Sescoop.

• Para chegar a essa informação, a empresa de consultoria levou em conta dados 
socioeconômicos e referentes à gestão do programa e, também, entrevistas com 
participantes do Cooperjovem nos estados do Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

• Segundo o levantamento, cada R$ 1,00 investido no Cooperjovem gera um 
retorno médio de R$ 25,82 na renda futura do aluno do programa. Esse valor 
é uma projeção de dez anos, após o término dos estudos e, ainda, durante um 
período de dez anos do seu ciclo produtivo. Vale dizer que o cálculo levou em 
consideração taxas conservadoras de desconto em função de expectativa de vida, 
desemprego e juros.

• “É muito bom saber que um programa que completa 20 anos, em 2020, 
apresenta resultados tão significativos para o país. Esse é um dos objetivos do 
cooperativismo brasileiro: transformar realidades”, comenta o superintendente 
do Sistema OCB, Renato Nobile.

Cooperjovem

• O programa foi idealizado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e 
tem sido desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop), desde 2000. O Cooperjovem já atendeu mais de 600 cooperativas, 2.775 
instituições de ensino (cooperativas educacionais e escolas públicas), contribuindo 
para a formação de 18.844 professores e beneficiando 560,3 mil alunos.

• O Cooperjovem é um dos programas de responsabilidade social que o Sescoop 
e cooperativas desenvolvem e seu principal objetivo é promover a cultura da 
cooperação, disseminando a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo 
entre crianças e jovens. Atualmente, o Cooperjovem é realizado em 16 estados.

Pesquisa

• A pesquisa foi feita em 2019 e envolveu professores, pais e alunos, de nove 
estados. O objetivo foi investigar os impactos econômico, social e financeiro do 
Cooperjovem a partir da possível transformação de comportamentos, relações 
humanas e processos educacionais, pautados na cultura da cooperação.

• Dentre os impactos positivos apontados pela consultoria está, ainda, o aumento 
do nível de conhecimentos, habilidades e atitudes cooperativas de diversos 
indicadores incluídos na Escala de Transformação do Programa. Isso significa 
que os alunos que passam pelo Cooperjovem desenvolvem competências 
colaborativas de forma mais significativa do que aqueles que não participam).

• A pesquisa destacou, também, a taxa média de eficácia da gestão do 
Cooperjovem, indicando oportunidades de melhorias na gestão do programa e 
planejamento das ações estaduais e em âmbito nacional.

Divulgação

• Desde o ano passado, representantes do Sistema OCB têm apresentado os 
resultados da pesquisa aos estados participantes.

(Fonte: Sistema OCB)



Autoconhecimento e 
Sucesso na vida pessoal 
e profissional 
Facilitadora: Marlene Silvia 
Amandio
Itajaí São João
Dia 4, das 19h às 22h
Local: Auditório do Colégio Fayal

Comunicação Verbal 
e Oratória
Facilitador: Alexandre Corrêa
Blumenau Ponta Aguda
De 9 a 13, das 19h às 22h
Local: Setcesc (Sindicato dos 
Transportes de Carga de SC)

Facilitador: Edson  
Antunes de Moura
São João Batista
De 16 a 20, das 19h às 22h
Local: Auditório UNIP

Facilitador: Alexandre Corrêa
Ilhota
De 23 a 27, das 19h às 22h
Local: Auditório Padre  
Cláudio Cadorin

Fluxo de Caixa
Facilitador: Carlos Emerson 
Raduenz
Timbó Centro
Dia 10, das 19h às 22h
Local: Centro Empresarial de 
Timbó

Cooperação, Comunicação 
e PNL Para Equipes 
Facilitador: Thiago Pianezzer
Schroeder
Dias 19 e 20, das 18h às 22h
Local: ACIAS (Associação 
Empresarial de Schroeder)

Técnicas de Vendas
Facilitador: Leomar dos Santos
Jaraguá do Sul Vieiras
Dia 19, das 19h às 22h
Local: Paróquia São  
Francisco de Assis

Como Atender e 
Encantar Clientes
Facilitador: André Luiz Boing
Blumenau Testo Alto 
Dia 25, das 19h às 22h
Local: CEI Olga Karsten

Concerto de Páscoa

Facilitadora: Grasieli dos Santos
Postos de Atendimento de Timbó
Dia 28, das 19h às 20h
Local: Parque Central

Facilitadora: Equipe Viacredi
Itajaí Dom Bosco 
Dia 11, das 19h às 21h
Local: Hotel Sandri

Conexão de Negócios

Hábitos Saudáveis - Físicos 
e Alimentares
Facilitadora: Cristiane Matias
Gaspar Posto Grande
Dia 3, das 19h às 20h30
Local: Bunge Alimentos - 
Restaurante Questão de Gosto

Brusque Águas Claras 
Dia 4, das 19h às 20h30
Local: Clube República 41

Blumenau Francisco Vahldieck
Dia 18, das 19h às 20h30
Local: Paróquia São Francisco  
de Assis

O tempo a seu favor
Facilitador: Leomar dos Santos
Blumenau Bom Retiro
Dia 3, das 19h às 20h30
Local: Ampe Blumenau

Economia Familiar
Facilitadora: Lilian Schneider 
Borges
Blumenau Itoupava Norte 
Dia 4, das 19h às 20h30
Local: Restaurante BLU Shopping 
(Subsolo CIC)

Facilitador: Sérgio Rafael
Benedito Novo
Dia 19, das 19h às 20h30
Local: Salão Paroquial da Igreja  
São Roque

Cenário Econômico Geral
Facilitador: Rafael Senna
Indaial Tapajós
Dia 5, das 19h30 às 21h
Local: CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Indaial)

Comunicação Verbal 
e Oratória
Facilitador: Alexandre Corrêa
Itajaí Espinheiros
Dia 5, das 19h às 20h30
Local: Salão Paroquial Capela 
Santo Antônio

Orientações básicas para 
declaração de IRPF
Facilitador: Paolo Vargas  
de Souza Recke
Gaspar Santa Terezinha
Dia 5, das 19h às 20h30
Local: Associação de Pais Prof. 
Escola Básica Zenaide
Blumenau Vale Auto Shopping
Dia 10, das 19h às 20h30
Local: Restaurante - Vale Auto 
Shopping

Facilitador: Paolo Vargas  
de Souza Recke
Blumenau Garcia 
Dia 12, das 19h30 às 21h
Local: Colégio Shalom

Como equilibrar estudos, 
trabalho, vida e ser feliz?
Facilitadora: Liane Koffke
Blumenau Água Verde 
Dia 10, das 19h às 20h30
Local: Central Ailos

Invista no seu sonho
Facilitador: Sérgio Rafael
Indaial Floriano Peixoto 
Dia 10, das 19h às 20h30
Local: CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas)

Já viu o que tem no freezer?
Facilitador: Klaus Sigolf Ulrich
Blumenau Pérola
Dia 10, das 19h às 20h30
Local: Clube Esportivo Recreativo 
Nova Aurora

As mídias sociais 
no cotidiano
Facilitador: Thiago Pianezzer
Gaspar Centro
Dia 11, das 19h às 20h30
Local: Centro Empresarial Atitude

Como administrar 
seu dinheiro
Facilitador: Sérgio Rafael
Gaspar Bela Vista 
Dia 11, das 19h às 20h30
Local: Bellagio Gastronomia

O poder do foco e realização 
na sua vida
Facilitador: Thiago Caetano
Jaraguá do Sul Figueira 
Dia 11, das 19h às 20h30
Local: Super Kids Festas e Eventos

Acredite em você
Facilitador: Marcos Petry
Itajaí Fazenda
Dia 17, das 19h30 às 21h
Local: Sandri Palace Hotel

O poder do foco e realização 
na sua vida
Facilitador: Thiago Caetano
Brusque Dom Joaquim
Dia 17, das 19h30 às 21h
Local: Igreja Vida Plena
 
Como gerenciar a ansiedade
Facilitadora: Suélen dos Santos 
Amorim
Blumenau Passo Manso
Dia 18, das 19h às 20h30
Local: Escola de Educação Básica 
Carlos Techentin

Como atender e encantar 
clientes
Facilitador: André Luiz Boing
Apiúna
Dia 19, das 19h às 20h30
Local: Câmara de Vereadores 
Municipal de Apiúna

Autoconhecimento e 
Sucesso na Vida Pessoal e 
Profissional 
Facilitador: Leomar dos Santos
Blumenau Fortaleza
Dia 24, das 19h às 20h30
Local: Paróquia São Francisco  
de Assis

Lixo zero: o que é e por 
onde começar
Facilitador: Rastro Soluções 
Sustentáveis
Blumenau Escola Agrícola 
Dia 26, das 19h às 20h30
Local: Lira Circolo Italiano



POUP

Aplicação Pré Fixada Aplicação Programada

INVEST

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%

Fevereiro 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

As aplicações da VIACREDI são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

Taxas de Juros das Operações de Crédito

13° Salário e Restituição do Imposto de Renda

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

0,80% a 2,30% 

0,80% a 1,70%

 1,55%

1,60% a 1,75%

1,10% a 2,20%

1,35%

1%

1,85% a 2,30%

2,30% a 4,30% + TR

                    1,50%  

1,20% a 2,60%

Prazo

até 60 meses

até 60 meses

até 120 meses

até 60 meses

até 60 meses

até 60 meses

até 120 meses

até 48 meses

-

até 60  meses

até 60 meses

até 12 meses

até 120 meses

até 60 meses

até 60 meses

até 60 meses

até 48 meses

-

até 270 dias

 até 180 dias

Fevereiro 2020

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

0,80% a 2,30%

0,80% a 1,70%

1,60% a 1,75%

1,10% a 2,20%

1,35%

1%

1,32% a 2,40%

1,85% a 2,30 %

2,50% a 4,50% + TR



Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 5/2/2020) 4,25%

Fevereiro
Janeiro
Dezembro
Novembro

Fevereiro
Janeiro
Dezembro
Novembro

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

0,44
0,18

0,65
0,17

0,2588
0,2871
0,2871
0,2871

0,3070*
0,3766
0,3747
0,3804

1.942,41
1.933,84
1.930,32

1.917,81

0,3070*
0,3766
0,3747
0,3804

---
0,26
0,14
0,15

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Fevereiro

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 4,2469

R$ 4,2475

Compra

Venda

Fevereiro de 2020

3/02/2020

3/02/2020

Circulante e Realizável a Longo Prazo
Representa a soma dos valores em caixa, os valores aplicados na Cooperativa Central, os valores 
a receber e os bens da cooperativa que serão transformados em caixa.

Disponibilidades
São os valores que ficam em caixa na Cooperativa ao final do mês.

Relações Interfinanceiras
São os valores que a Cooperativa tem aplicados na Cooperativa Central, que, por sua vez, aplica 
esses valores no mercado financeiro.

Operações de Crédito
São os valores emprestados aos cooperados. Podem ser na forma de financiamento, cheque 
especial, empréstimos pessoais, descontos de cheques e títulos, entre outros.

Outros Créditos
São os valores de serviços prestados a receber, adiantamento de férias e de benefícios a colaboradores, 
além de outros valores transitórios que a Cooperativa tem a haver.

Outros Valores e Bens
São os bens e os valores a receber pela Cooperativa que não se enquadram em outras contas 
contábeis, como, por exemplo, bens recebidos como pagamento de dívidas, valores de estoque 
de material de escritório e outros.

Não Circulante
São os bens destinados às atividades operacionais, como gastos com instalação de Postos de 
Atendimento, móveis e equipamentos. Além das cotas de capital que a Cooperativa tem na 
Cooperativa Central.

Investimentos
São as cotas de capital que a Cooperativa possui na Cooperativa Central. Da mesma forma que o 
cooperado possui suas cotas na Cooperativa

Imobilizado
São os bens da Cooperativa, como móveis, equipamentos, além dos gastos de instalação, necessários 
para o funcionamento.

Intangível
É o valor dos softwares adquiridos pela Cooperativa.

Depreciação/Amortização Acumulada
Trata-se do registro da perda do valor que sofrem os bens em função do seu desgaste pelo uso, 
ação da natureza ou obsolescência normal, ao longo de sua vida útil.

Total do Ativo
São os valores administrados pela Cooperativa, distribuídos em diversas operações, como valores 
aplicados na Coopeativa Central, empréstimos aos cooperados, entre outros.



Circulante e Exigível a Longo Prazo
É a soma das obrigações que a Cooperativa tem com o cooperado, representada pelos saldos em 
conta-corrente e aplicados na Cooperativa. Bem como as obrigações com outras instituições por 
valores obtidos para emprestar aos cooperados na forma de microcrédito, e com a Cooperativa 
Central, além de outras obrigações com colaboradores, cooperados e terceiros

Depósitos
Representa a soma dos saldos que os cooperados têm em conta-corrente e aplicados na Cooperativa.

Depósitos à Vista
É a soma dos valores em conta-corrente de todos os cooperados ao final do mês.

Depósitos sob Aviso e a Prazo
São os valores aplicados pelos cooperados na Cooperativa. Podem ser aplicações PoupFácil, 
PoupFuturo, InvestFácil, InvestFuturo e Poupança Programada.

Depósitos Interfinanceiros
São os valores de repasse de recursos vindos de bancos parceiros para emprestar aos cooperados 
na forma de microcrédito.

Relações Interdependências
São os valores recebidos de cooperados para pagamento de faturas, impostos, entre outros, e que 
são repassados pela Cooperativa aos parceiros, no dia seguinte.

Obrigações por Empréstimos e Repasses
São os valores captados em outras instituições financeiras que são destinados para a realização 
de empréstimos e financiamentos aos cooperados.

Outras Obrigações
Sãos os valores a pagar da Cooperativa, as provisões legais e os recursos do Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social (FATES)

Patrimônio Líquido
É a soma dos valores do capital social dos cooperados, das reservas e das sobras acumuladas do ano  
da Cooperativa.

Capital Social
São os valores das cotas de capital depositadas na Cooperativa pelos cooperados no momento em 
que se associam e suas contribuições mensais. É um recurso muito importante para o crescimento 
da Cooperativa.

Reservas de Sobras
Correspondem a uma parte das sobras anuais e são acumuladas ao longo da história da Cooperativa. 
Atualmente, essa parte equivale a 20% das sobras líquidas. As reservas servem como segurança 
para imprevistos ou investimentos futuros.

Sobras Acumuladas e Sobras do Ano
Nessas contas contábeis são registrados os valores do resultado do exercício ou do período para 
posterior destinação ou distribuição. No caso das cooperativas, os valores acumulados mensalmente 
são registrados como Sobras ou Perdas Acumuladas do Exercício.

Total do Passivo
São as origens de todos os recursos administrados pela Cooperativa, que representam as obrigações 
para com seus cooperados (depósitos, conta-corrente e aplicações) e para com terceiros (repasse 
de recursos; fornecedores; salários e impostos a pagar; provisões trabalhistas; entre outras).

Demonstração de Resultado
É onde são demonstrados as receitas, as despeas e o resultado da Cooperativa no ano.

Receitas da Intermediação Financeira
Representam a soma dos juros dos empréstimos e financiamentos realizados aos cooperados 
e os juros das aplicações financeiras na Cooperativa Central.

Operações de Crédito
São os juros de operações de crédito realizadas com cooperados. Podem ser na forma de 
financiamento, cheque especial, empréstimos pessoais, descontos de cheques e títulos, 
entre outros.

Depósitos Intercooperativos
Correspondem à renda de juros recebidos pela Cooperativa, relativas às aplicações de 
recursos na Coopertiva Central.

Despesas da Intermediação Financeira
São os juros pagos aos cooperados por suas aplicações na Cooperativa, a outras instituições 
financeiras para obtenção de recursos, a provisão para inadimplência e as despesas com 
o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop.)

Operações de Captação no Mercado
São os valores de juros pagos aos cooperados nas suas aplicações financeiras e as despesas 
com o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop.)

Operações de Empréstimos e Repasses
São despesas geradas com a obtenção de recursos com outras instituições financeiras para 
disponibilizar na forma de empréstimos de baixo custo aos cooperados.

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
São as despesas com as provisões para possíveis perdas com inadimplência nas operações 
de crédito com cooperados.

Resultado Bruto da Intermediação Financeira
É a diferença entre o total de receitas das operações de crédito e as despesas com juros 
de aplicações de cooperados, e as despesas com outras instituições financeiras.



Outras Receitas / Despesas Operacionais
É a diferença entre as receitas com os serviços disponibilizados aos cooperados e as 
despesas para manutenção da atividade da Cooperativa.

Receitas de Prestação de Serviços
São as receitas de tarifas pagas pelos cooperados por serviços como: cobrança bancária, 
cartão de crédito, seguro, consórcio, entre outros.

Outras Receitas Operacionais
São os valores recuperados de operações de crédito de cooperados inadimplentes, 
indenizações de seguros contratados, entre outras despesas recuperadas.

Despesas de Pessoal
São os valores relativos a despesas com folha de pagamento, benefícios e capacitação de 
colaboradores.

Despesas Administrativas
São os valores gastos com a manutenção da atividade da Cooperativa, como aluguéis, 
energia elétrica, telefone, serviços de segurança, despesas com a Cooperativa Central, 
entre outras.

Outras Despesas Operacionais
São as despesas com risco operacional e com a disponibilização de serviços de parceiros 
aos cooperados, como cartão de crédito, domicílio bancário, convênios, entre outros.

Resultado Operacional
É o resultado obtido com as atividades da Cooperativa. São as receitas geradas menos as 
despesas necessárias para seu funcionamento.

Resultado Não Operacional
São valores que não resultam da atividade principal da Cooperativa, tais como ganhos ou 
perdas na venda de bens.

Resultado do Exercício
É o resultado que a Cooperativa gerou no período, que podem ser sobras ou perdas. Ao 
final do ano, as sobras são destinadas para pagamento dos juros ao capital, constituição 
de reservas e Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e o restante é 
definido em Assembleia Geral Ordinária, pelos cooperados.


