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Assista ao vídeo com ações e soluções 
da Cooperativa no cenário atual 

Confira na página 5

Postos de Atendimento reabrem 
apenas com serviços específicos 

Confira na página 4

VOCÊ É A NOSSA PRIORIDADE
Você é único para nós. Por isso, estamos priorizando a saúde dos nossos colaboradores, 

cooperados, parceiros e de toda a comunidade. Neste momento estamos usando a 
tecnologia para nos aproximar. Nossos canais digitais, tanto o aplicativo quanto a conta 
online, além do chat e SAC, estão abertos para apoiá-lo. Estamos buscando soluções 
para minimizar os possíveis impactos que possam acontecer.

Precisamos também garantir que a Cooperativa possa manter a sua solidez e segurança 
para que possamos continuar cumprindo com o nosso papel. Fique atento aos nossos 
canais oficiais e acompanhe as ações que estamos tomando para fortalecer a todos 
diante desta situação. Agora, mais do que nunca, contamos com a força da cooperação.



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

2 3



Atendimento Presencial

Procure apenas se 
realmente precisa

Seguindo as orientações governamentais, retomamos o atendimento 
presencial reduzido em Santa Catarina e Paraná. Priorizando a sua saúde 
e o seu bem-estar, orientamos que só procure os Postos de Atendimento 
quem realmente precisa. Os canais digitais, tanto o aplicativo quanto a conta 
online, além do próprio chat e SAC, seguem funcionando para ajudá-lo (confira 
detalhes na página 7).

Há uma delimitação de horários de atendimento presencial: das 9h às 10h, 
o acesso será exclusivo de aposentados, gestantes e pessoas com deficiência. 
Já das 10h às 16h, pessoas físicas e jurídicas serão atendidas. Os Postos de 
Relacionamento abrem das 12h às 20h, também com atendimento parcial para 
os serviços disponíveis na tabela abaixo. No Paraná, os Postos de Atendimento 
funcionam com as mesmas medidas preventivas, com horário de atendimento 
das 8h30 às 17h30.

Confira serviços disponíveis 
para atendimento presencial:

- Saques: para cooperados que não possuem cartão;

- Aposentados*: recebimento de benefício;

- Pagamentos de tributos específicos não aceitos digitalmente 
cujos prazos de vencimento não tenham sido prorrogados.

*IMPORTANTE: lembramos que o prazo para realização da prova 
de vida do INSS foi prorrogado por 120 dias. Sendo assim, não 
serão bloqueados pelo INSS os benefícios daqueles que não 
realizarem prova de vida nas competências de 03/2020 a 06/2020 
(pagamentos de 25/03 a 07/07).

Ações da Cooperativa diante do cenário atual

Sabemos que esse cenário de incertezas que estamos vivendo 
gera insegurança e preocupação, de como será o amanhã, o 
próximo mês ou nosso dia a dia após esse período. Por isso, 
pensando em você e em seu negócio, construímos uma série de 
ações com condições especiais para que possamos, juntos, passar 
por esse período.

No vídeo abaixo, o diretor administrativo da Viacredi, Adelino 
Sasse, explica as ações e soluções da Cooperativa para você diante 
do cenário atual.
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Atendimento Presencial

Coronavírus: 
conheça as 
medidas da 
Viacredi para 
ajudá-lo neste 
momento

Realize suas transações financeiras 
pelos canais alternativos

APP Ailos 
Transferências, saldos e extratos, pagamentos de boletos. 
Inclusão e resgate de investimento, solicitação e contratação 
de empréstimos e contratação de crédito pré-aprovado.

Conta Online 
Transferência, saldos e extratos, emissão de boletos, contratar 
crédito pré-aprovado, pagamentos, créditos no seu celular, 
cadastrar débito automático, solicitar e contratar empréstimos, 
realizar investimentos e resgates.

Cartões Ailos Débito/Crédito 
Incentivamos o uso dos cartões nas funções débito e crédito 
para evitar o saque presencial nos Postos de Atendimentos. 
Caso seja necessária alguma orientação, faça contato com a 
administradora do cartão pelos telefones 0800 7020 756 ou 
400 71 256 ou pelo App Ailos Cartões.

Caixa Eletrônico 
Pagamentos, depósitos, saques e transferências 
entre cooperativas.

Chat www.viacredi.coop.br 
Esclareça suas dúvidas em tempo real, qualquer dia da 
semana entre 8h e 20h.

SAC 0800 647 2200 
Antecipação de empréstimos, inclusão de faturas em débito 
automático, bloqueio de cartão, inclusão e resgate de 
investimento, contraordem de cheques em caso de perda 
ou roubo, simulação de empréstimo.

Saiba como solicitar o adiamento das parcelas do seu empréstimo

Confira as ações que a Viacredi passa a oferecer:

Isenção de juros 
de mora e multa

Isenção das tarifas 
de instrução e 
baixas de boletos na 
cobrança bancária

Isenção de IOF nas 
operações de crédito

Prorrogação de dívidas

Crédito facilitado

Autoatendimento

Benefício INSS

Prorrogação da 
validade dos 
cartões Ailos
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Retorno das Sobras

D
ivulgação

Pensando em você e
na nossa comunidade

A Cooperativa realizou o crédito do retorno das sobras, referentes ao 
resultado de 2019, no dia 4 de abril. Ao todo, R$ 111,5 milhões foram 
divididos e creditados na conta corrente dos cooperados. A injeção desse 
recurso na comunidade vai gerar novas oportunidades, contribuindo de 
forma positiva e direta para as pessoas e para os negócios da nossa região. 
Quanto mais o cooperado utiliza os serviços e produtos da Cooperativa, 
maior é a sua parcela na distribuição dos resultados. Aproveite o retorno 
das sobras para fortalecer o negócio local.

Fortalecimento

Fortaleça a economia local
A crise econômica provocada pela 

pandemia do Coronavírus tem causado 
impactos à economia global e os pequenos 
negócios já começaram a sentir os primeiros 
efeitos. Para manter a economia da nossa 
região ativa, precisamos apoiar o negócio 
local. Sabe como? Ao comprarmos em um 
comércio do bairro (padaria, mercado, feira, 
salão de beleza, entre outros) auxiliamos 
no faturamento e, consequentemente, na 
manutenção dos postos de trabalho de 
quem atua ali e assim por diante, mantendo 
o fluxo da cadeia econômica. Compre de 
quem está perto de você e também indique 
para família e amigos os negócios locais que 
você conhece.

Para auxiliar o empreendedor a administrar 
seu negócio neste momento, o Progrid lançou 
dois cursos a distância com ideias para 
diversificar a atuação. Clique abaixo e confira:

Entenda melhor o cálculo de distribuição das sobras

Saiba como reduzir os impactos da 
crise nos pequenos negócios

Inovação e gestão de negócios digitais
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ivulgação

Eventos presenciais suspensos

Conheça um pouco melhor os projetos:

Neste momento, entendemos que a prioridade é garantir o bem-estar 
dos nossos colaboradores, cooperados, parceiros e de toda a comunidade. 
Por isso, os eventos presenciais estão suspensos, conforme a indicação 
dos órgãos de saúde. Essa decisão segue ainda orientações dos decretos 
regionais de Santa Catarina e do Paraná, onde atuamos, para evitar 
aglomerações diante do cenário atual. A recomendação continua: fique em 
casa, utilize os canais digitais e aproveite para fazer os cursos disponíveis 
na plataforma de ensino a distância do Progrid.

Ei, que tal aproveitar os cursos disponíveis na plataforma de ensino a 
distância do Progrid para se capacitar? Bora lá? A Cooperativa oferece 
mais de 100 cursos gratuitos em diversas áreas, onde você pode aprender 
mais sobre competências profissionais, cultura e lazer, educação 
cooperativista, educação financeira, empreendedorismo, qualidade de 
vida e responsabilidade socioambiental. Acesse www.progrid.coop.br e 
escolha o que você quer aprender.

Capacite-se 
na sua casa

Educação

Vamos juntos e 
agora no digital

Devido ao atual cenário que estamos vivendo 
sabemos que os pequenos e médios negócios 
estão passando por um momento delicado. 
Entendemos que é desafiador e por isso estamos 
apoiando e participando de dois projetos super 
bacanas que têm como objetivo levar informação 
e conteúdos que ajudarão os cooperados a manter 
a gestão empresarial saudável. Estamos falando 
das iniciativas JuntosNessa e #VaiProDigital.

@VaiProDigital

É uma iniciativa da Viacredi, Acib, Blusoft e NSC Total. 
Tem como objetivo capacitar micro, pequenos e 
médios empresários para desenvolver seus canais 
digitais para vendas e posicionamento de produtos 
e marcas.

No site vaiprodigital.com.br estão reunidos vários 
conteúdos para capacitação online, além de soluções 
para apoiarem os empreendedores a migrarem para 
o digital. Além disso, quem é cooperado Viacredi 
ou associado Blusoft/Acib, pode se inscrever para 
ser parceiro.

Para saber mais acesse:

Banco de imagens

#vaiprodigital

JuntosNessa

É uma iniciativa da Viacredi, Myrp, 
Vinceri Consultoria e Treinamento 
e Contaci Contabilidade. Tem como 
objetivo ajudar a comunidade 
empreendedora com conteúdos 
relevantes para esse momento, 
além de exibir Lives duas vezes por 
semana, todas as terças e quintas.

Para saber mais acesse:

JuntosNessa

@juntos.nessa

@vaiprodigital

vaiprodigital.com.br

Veja como acessar a plataforma EAD
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Admissão DigitalAssembleias de Grupo de Cooperados
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Suspensão para 
cuidarmos de todos nós

As Assembleias Gerais de Grupo de Cooperados foram suspensas a partir 
do dia 17 de março seguindo as recomendações de órgãos de saúde para 
evitar aglomerações. Assim, cuidamos de todos nós. A medida cumpre os 
decretos nº 515, de 17 de março de 2020 e nº 525, de 23 de março de 2020, 
expedidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, que suspendem a 
realização de evento de qualquer natureza até 23 de abril 2020. Com essa ação, 
buscamos a segurança e saúde de todos os nossos cooperados, colaboradores 
e comunidade já que minimiza o risco de transmissão do novo coronavírus.

Conheça os resultados de 2019 da Viacredi e os próximos passos da 
Cooperativa para 2020 neste link (youtube.com/watch?v=yl7jMlAl4wQ). 
Clique aqui para consultar e conhecer mais sobre os documentos relacionados 
aos eventos assembleares da sua Cooperativa. As Assembleias de Grupo 
de Cooperados serão retomadas assim que a situação se normalizar. As 
novas datas, horários e locais serão publicados pelos meios de comunicação 
disponíveis. Continue acompanhando os canais oficiais da Cooperativa para 
mais informações.

Venha fazer diferente 
com a gente

Você sabia que para se tornar um 
cooperado não precisa se deslocar até 
um Posto de Atendimento? É só baixar 
o aplicativo Seja Ailos na Apple Store ou 
Google Play 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. 

Após se tornar um cooperado, você 
já pode começar a usar alguns dos 
principais serviços que oferecemos, 
como pagamentos, investimentos, 
transferências, recarga de celular, entre 
outros, pois o App Ailos é um canal de 
autoatendimento feito exclusivamente 
para os cooperados. Mas se precisar, 
pode se dirigir até um Posto de 
Atendimento – lembrando que no 
momento de pandemia, se desloque 
apenas se for necessário.

Tenha em mãos:

• Documento de identificação (RG, CNH ou RNE)

• Comprovante de residência
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Case Inspirador

Referência no 
cooperativismo de crédito

A Viacredi está entre os cases de sucesso, identificados por Silvio 
Giusti, representante da Confederação Alemã de Cooperativas (DGRV), 
no artigo “Referências no Cooperativismo de Crédito Brasileiro”. O 
material foi apresentado em workshops realizados pelo país com a 
intenção de propagar iniciativas inovadoras, a fim de replicar boas 
práticas e resultados positivos. Com o título “Unindo pessoas e 
transformando vidas!”, Silvio citou a Viacredi como uma cooperativa 
que aplica os princípios da educação, formação e informação e interesse 
pela comunidade, fazendo com que se tornasse a maior cooperativa 
do país, com mais de 530 mil cooperados, e também em número 
de ativos (R$ 6,2 bilhões). 

Clique aqui e acesse o artigo completo
D
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Saia apenas se for necessário

Cuidando-se, você 
cuida de todos

Ao se cuidar, você coopera e cuida de todos. Assim, você ajuda a 
prevenir a doença Covid-19, causada pelo coronavírus, já que a 
transmissão ocorre por espirros, tosse, gotículas de saliva, apertos de 
mão e objetos ou superfícies contaminadas. Os órgãos de saúde também 
disponibilizaram contatos telefônicos para orientações e esclarecimentos 
em caso de dúvidas - acesse os portais das unidades de saúde da sua 
cidade para conferir. Para ajudar a si mesmo e aos outros, é importante 
reforçar alguns cuidados – confira abaixo. Saiba mais acessando 
coronavirus.saude.gov.br ou coronavirus.sc.gov.br.

Como prevenir o contágio

Fonte: Ministério da Saúde

Lave as mãos com 
água e sabão ou 
use álcool em gel.

Cubra o nariz e boca 
ao espirrar ou tossir.

Mantenha os 
ambientes bem 
ventilados.

Não compartilhe 
objetos pessoais.

Evite aglomerações 
se estiver doente.
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Balancete Mensal

Entenda o Balancete

31/03/2020

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

6.016.656

26.620

2.649.464

3.270.555

31.448

38.569

336.133

302.320

63.964

662

(30.813)

6.352.789

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

4.696.679

4.396.757

799.060

3.459.355

138.342

10

167.722

132.190

1.656.110

1.089.645

375.430

117.755

73.280

6.352.789

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

222.954

193.209

29.745

(88.090)

(36.594)

(3.002)

(48.494)

134.864

(61.676)

36.417

1.089

(35.020)

(49.144)

(15.018)

73.188

92

73.280

R$ 73 milhões

R$ 6,3 bilhões

552.044

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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Isenção de juros de mora e multa
Durante os meses de abril, maio e junho não haverá cobrança de juros de mora e multa sobre 
parcelas de contratos de empréstimos e financiamentos pagos com atraso.

Isenção de IOF nas operações de crédito
Conforme Decreto 10.305/2020 anunciado pelo governo federal, a partir de 03/04, o Sistema 
Ailos passa a isentar a alíquota de IOF de todas as operações de crédito contratadas e 
operações em atraso, no período entre 3 de abril a 3 de julho de 2020.

Prorrogação de dívidas
Sabemos que nesse momento desafiador você pode precisar de mais tempo para pagar seus 
empréstimos.

Pensando nisso, flexibilizamos nossos pagamentos. Agora você pode prorrogar o pagamento 
de até 4 parcelas (março, abril, maio e junho) para o final do seu contrato.

Pré-aprovado
Contratação imediata por meio do app Ailos e da Conta Online, com carência de 60 dias para 
o pagamento da primeira parcela e prazo de pagamento em até 48 meses.

Crédito Online
Simule e contrate crédito pessoal e empreendedor por meio do app Ailos e da Conta Online. 
Com prazo de até 36 meses e até 90 dias de carência.

Crédito Social
Para minimizar os impactos econômicos, disponibilizamos uma linha de crédito social com 
carência de até 180 dias e prazo de até 60 meses.

Linhas de Microcrédito
A Cooperativa conta com o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, destinado 
às pessoas físicas, microempreendedores e empreendedores individuais, com maior prazo de 
pagamento, carência e melhores taxas. Não é necessário ter o CNPJ para adquirir esse recurso. 
Com carência de até 180 dias e prazo de até 60 meses.

Crédito para Fomento Regional
Para fomentar os negócios e manter a saúde financeira das empresas, com carência de até 
360 dias para a primeira parcela com pagamento dos juros no período da carência e 
prazo de até 60 meses.

Capital de Giro
Para equilibrar fluxo de caixa e pagamento de curto prazo, com carência de até 90 dias para 
o pagamento da primeira parcela e prazo para pagamento de até 12 meses.
Simule e contrate das linhas de Microcrédito, Crédito Social, Fomento Regional e Capital de Giro 
diretamente com seu Consultor Pessoa Jurídica ou ligue para (47) 3331-9432. Como são novas 
linhas, não poderão ser contratadas pelos principais canais digitais da Cooperativa: App Ailos e 
Conta Online.

Linha de crédito vinculada às Cotas de Capital
Criamos uma linha de crédito vinculada às cotas de capital, com taxas e prazos diferenciados das 
demais linhas por ter o valor da cota de capital como garantia.
Para mais informações entre em contato pelo SAC 0800 647 2200 e Chat pelo site da Cooperativa.

Crédito facilitado
Para auxiliar você e sua empresa nesse momento, todos os novos contratos de crédito 
ou refinanciamento passam a ter carência de até 90 dias para o pagamento da primeira 
parcela. Além disso, reduzimos nossas taxas e ampliamos os prazos para pagamento.

Se você precisa de crédito agora, sem burocracia, com rapidez e agilidade, confira as 
opções disponíveis:

Isenção das tarifas de instrução e 
baixas de boletos na cobrança bancária
Para apoiar o cooperado pessoa jurídica neste momento na renegociação com seus clientes, 
isentamos as tarifas de Instrução e de Baixa de boletos no período de 30/03 a 30/04.



Autoatendimento
Os Postos de Atendimento estão abertos para atendimento presencial reduzido, adotando 
algumas medidas e horários diferenciados para manter a segurança e saúde dos cooperados 
e colaboradores. Mas você também pode fazer suas operações sem sair de casa, por meio da 
Conta Online e dos Aplicativos Ailos e Ailos Cartões, Chat em nosso website e SAC 0800 647 2200.

App Ailos
Com o aplicativo Ailos, você pode consultar diversas informações como: extrato, lançamentos 
futuros, saldo da conta e de investimentos, limite de cheque especial e outros.
Você também pode contratar crédito, realizar pagamentos, transferências, recargas de celular, 
cadastrar débito automático, verificar comprovantes, agendar pagamentos, e muito mais.

App Ailos Cartões
No app Ailos Cartões você tem toda a gestão do seu cartão. Nele você confere o limite 
disponível, a data do fechamento da fatura, consulta faturas passadas e compras das próximas 
faturas, realiza bloqueios temporários e desbloqueios, além de conseguir gerar um cartão 
virtual, que é um grande aliado nas compras online.

Conta Online
Na Conta Online você tem acesso a diversos serviços. Confira alguns deles: alteração de senha, 
boletos e cheques emitidos, consulta de agendamentos de provisão de operações, consultas 
de imagem de cheque e pagamentos por arquivo, custódia de cheques, emissão e consulta de 
boletos, demonstrativos, desconto de cheques e títulos, extrato, lançamentos futuros, informe 
de rendimentos, investimentos, pagamentos, portabilidade de salário, crédito pré-aprovado, 
empréstimos e transferências.

Serviço de Atendimento ao Cooperado – SAC
Se você precisa realizar transações ou tirar suas dúvidas sobre produtos da Cooperativa, utilize 
nosso Serviço de Atendimento ao Cooperado (SAC). Ligue para 0800 647 2200. O atendimento 
é das 08h às 20h, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados.
Através do SAC, você pode fazer diversas transações, entre elas:

• Antecipação de empréstimos;
• Inclusão de faturas em débito automático;
• Bloqueio de cartão magnético;
• Inclusão e resgate de investimentos;
• Contraordem de cheques em caso de perda ou roubo;
• Simulação de empréstimos.

Caixas Eletrônicos
Os caixas eletrônicos seguem operando para saques e outros serviços. Os ambientes 
estão sendo constantemente higienizados e a solicitação é para que os cooperados evitem 
aglomerações nestes espaços. Caso haja filas, que elas sejam dispostas do lado de fora do 
posto de atendimento.

Chat
Esclareça suas dúvidas em tempo real, qualquer dia da semana, entre 8h e 20h. É simples, fácil 
e rápido.

Prorrogação da validade dos cartões Ailos
Os cartões Ailos com validade para os meses de março, abril, maio e junho, foram 
automaticamente prorrogados para 31/07/2020.

A utilização do cartão permanece a mesma. Os saques poderão ser realizados nos caixas 
eletrônicos do Sistema Ailos, Rede 24h e Rede Saque e Pague. Para compras realizadas pela 
Internet, reforçamos a orientação da utilização do cartão virtual, gerado pelo app Ailos Cartões, 
informando a nova data de vencimento (31/7/2020).

Benefício INSS
Os beneficiários do INSS permanecem com seus pagamentos normalmente, sem a 
necessidade da realização da prova de vida, por um período de quatro meses – a contar de 
março, conforme publicado na Portaria 373/2020, no Diário Oficial da União (17/03).

O INSS reforça também que os segurados não precisam se deslocar para ter acesso aos 
serviços ou pedir um benefício. Basta acessar o Meu INSS através do gov.br/meuinss ou ligar 
para a Central 135, que funciona de segunda a sábado de 7h às 22h.



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%

Abril 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)

                    1,50%  

1,20% a 2,60%

até 270 dias

 até 180 dias

Abril 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

0,70% a 2,30%

0,70% a 1,55%

1,60% a 1,75%

1,10% a 2,20%

0,95%

1%

1,30% a 2,40%

1,65% a 2,10 %

2,50% a 4,50% + TR

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

-

0,70% a 2,30% 

0,70% a 1,55%

 1,45%

1,60% a 1,75%

1,10% a 2,20%

0,95%

1%

1,65% a 2,10%

2,30% a 4,30% + TR



Indicadores Econômicos

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

Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

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

0,15
0,16

0,44
0,18

0,2162  
0,2446
0,2588
0,2871

0,2849*
0,3383
0,2937
0,3766

1.948,40
1.945,43
1.942,41
1.933,84

0,2849*
0,3383
0,2937
0,3766

---
0,38
0,35
0,26

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Fevereiro

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,2465

R$ 5,2471

Compra

Venda

Abril de 2020

6/04/2020

6/04/2020

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.


