
São 600 mil histórias juntas com a nossa e 69 anos 
realizando os sonhos dos nossos cooperados. Durante 
todos esses anos, unimos, incluímos, transformamos 
vidas e geramos oportunidades por meio do 
cooperativismo. Juntos, somamos mais de R$7 bilhões 
em ativos, que desenvolvem a comunidade e o negócio 

local. Mesmo em um ano desafiador, colocamos ainda 
mais em prática o nosso propósito de transformar 
vidas, que é o que nos move. Como fazedores, nós, 
cooperados, comunidade e colaboradores temos feito 
acontecer. Nos superamos, reinventamos, inovamos, 
continuamos crescendo e fazendo a diferença.

viacredi.coop.br
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NOSSA HISTÓRIA É VOCÊ QUEM FAZ 

Conheça o Pix, novo meio de 
pagamento digital e instantâneo

Confira na página 4

Participe da Feira de 
Oportunidades Digital

Confira na página 8
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Balancete mensal

Número de cooperados

30/09/2020

604.639

30/09/2019

520.611

ATIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Realizável a Longo Prazo

Disponibilidades

Relações Interfi nanceiras

Operações de Crédito

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Depreciação/Amortização Acumulada

Total do Ativo

7.041.166

25.748

2.917.146

4.035.165

31.898

31.209

368.570

327.506

73.364

548

(32.848)

7.409.736

5.551.769

24.557

2.581.990

2.865.083

40.027

40.112

313.323

282.938

59.410

660

(29.685)

5.865.092

%

27%

5%

13%

41%

-20%

-22%

18%

16%

23%

-17%

11%

26%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Receitas da Intermediação Financeira

Operações de Crédito

Resultado de Operações com Centralização Financeira

Despesas da Intermediação Financeira

Operações de Captação no Mercado

Operações de Empréstimos e Repasses

Provisão para Créditos 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

647.415

581.377

66.038

(230.199)

(87.372)

(7.950)

(134.877)

417.216

(184.910)

110.621

5.432

(105.848)

(150.339)

(44.776)

232.306

750

233.056

645.081

519.599

125.482

(255.283)

(146.330)

(12.190)

(96.763)

389.798

(177.703)

91.919

2.681

(103.169)

(133.538)

(35.596)

212.095

(342)

211.753

0%

12%

-47%

-10%

-40%

-35%

39%

7%

4%

20%

103%

3%

13%

26%

10%

-319%

10%

PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos sob Aviso e a Prazo

Depósitos Interfi nanceiros

Relações Interdependências

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas do Ano

Total do Passivo

5.666.848

5.338.191

1.199.544

4.014.488

124.159

74

173.598

154.985

1.742.888

1.131.019

378.813

233.056

7.409.736

4.371.928

4.019.104

628.387

3.283.729

106.988

496

215.487

136.841

1.493.164

998.170

283.241

211.753

5.865.092

30%

33%

91%

22%

16%

-85%

-19%

13%

17%

13%

34%

10%

26%

Entenda o balancete

A conta do passivo circulante tem a função de registrar as obrigações que 
deverão ser pagas no período de até um ano. Na Cooperativa, as principais contas 
registram os valores de Depósitos de Cooperados, Depósitos Interfi nanceiros, 
Obrigações por Empréstimos e Repasses, além de Outras Obrigações. 

O que é PASSIVO CIRCULANTE?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 16/09/2020) 2,00%

Outubro
Setembro
Agosto
Julho

Outubro
Setembro
Agosto
Julho

Mês

Mês

Caderneta de Poupança

CUB2006***

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,1159
0,1159
0,1159
0,1303

% R$
1,37
0,32
0,21
0,42

2.007,57
1.980,53
1.974,30
1.970,24

CDI Selic

% %

0,1569*
0,1569
0,1599
0,1943

0,1569*
0,1569
0,1599
0,1943

INCC
Variação (%)

---
1,15
0,82
0,84

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,6194

R$ 5,6200

Compra

Venda

Outubro de 2020

08/10/2020

08/10/2020

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Outubro

Taxas de Juros das Operações de Crédito
Crédito para Você
Crédito pessoal
Microcrédito empreendedor *
Aquisição ou alienação de imóvel
Aquisição ou alienação de automóveis
Pessoal 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
Antecipação de créditos para você ou sua Empresa
13° Salário e Restituição do Imposto de Renda
Antecipação de recebíveis
(cheques, títulos ou vendas com cartões)

Taxas ao mês
0,70% a 4,03%
0,70% a 1,65%
1,44% a 1,93%
0,99% a 2,15%
0,95% a 1,16%
0,90% a 1,10%
1,20% a 2,40%
1,65% a 3,86%

2,50% a 3,50% + TR
Taxas ao mês
0,70% a 3,31% 
0,70% a 1,65%
1,26% a 1,54%
1,44% a 1,93%
0,99% a 2,15%
0,95% a 1,16%
0,81% a 1,10%
1,65% a 3,16%

2,40% a 3,40% + TR
Taxas ao mês

1,44%
0,69% a 2,59%

Prazo
até 60 meses
até 60 meses

até 120 meses
até 60 meses
até 36 meses
até 60 meses

até 120 meses
até 48 meses

-
Prazo

até 60 meses
até 60 meses
até 12 meses

até 120 meses
até 60 meses
até 36 meses
até 60 meses
até 48 meses

-
Prazo

até 270 dias
até 180 dias

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

Outubro 2020

Rendimentos das Aplicações Outubro 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

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

Até R$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 a 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$ 999.999,99

Mês

Aplicação Pós-Fixada

POUP
97%
98%

99%
100%
101%
102%
103%
104%

99%
100%

101%
102%
103%
104%
105%
106%

101%
102%

103%
104%
105%
106%
107%
108%

93%
94%

95%
96%
97%
98%
99%

100%

94%
95%

96%
97%
98%
99%

100%
101%

95%
96%

97%
98%
99%

100%
101%
102%

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

Aplicação Pré-Fixada
Faixa de valor

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

Taxa contratada

94%
96%
98%

100%
102%

Aplicação Programada
Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%
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Acesse a 
versão digital 

do informativo 
pelo QR Code.

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.
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Jaraguá 
Barra do 
Rio Cerro

Brusque
Santos Dumont

Blumenau 
Itoupava 
Central

Timbó 
Estados

Juliana Schoenfelder 
Locatelli

Wigold Janz

Viviana Borchardt

Marli Teresinha 
Stinghen

Elton Schmitz

Kelly Chrystine 
Moser

Walter Meyer

Ademilson Bottamelli

Ricardo Woelfer

Ponciano Dias

Alcir Missio

Pedro Huppes

Gerson Gert 
Mantau

Isolde Kannenberg 
Koepsel

Agenor Bento

João Maria dos Santos

Rodolfo Schvambach 
Junior

Sara Menestrina 
Nasatto
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Pix

Evolução em pagamentos 
instantâneos

Dê adeus ao Ailos Pag e boas-vindas ao Pix, o novo meio de pagamentos 
e transferências do Banco Central, disponível no App Ailos. Com o Pix é 
assim: você e seus amigos podem fazer transferências a todo momento 
diretamente para os números de celular uns dos outros. Não é incrível? Já 
os cooperados Pessoa jurídica podem usar esse novo meio para facilitar 
muito mais a venda.

Para iniciar as transações via Pix, é necessário fazer um cadastro rápido, 
e o pagamento funciona de três formas: leitura de QR Code, preenchimento 
de chave de endereço ou digitando os dados normalmente como em uma 
transferência normal. Você pode cadastrar mais de uma chave (CPF/CNPJ, 
e-mail, celular ou chave aleatória) e utilizá-las conforme sua necessidade. A 
chave aleatória é uma forma de receber um Pix sem compartilhar nenhum 
dado pessoal ao pagador. Fácil, né? Faça a sua chave Pix na Viacredi e promova 
a economia colaborativa.

Banco de Im
agens

Vantagens

Assista um vídeo para entender o Pix na versão digital do informativo

Como fazer o cadastro de chaves do Pix?

Quantas chaves podem ser cadastradas?

O cadastro está disponível no App Ailos e é 100% online. É só abrir o aplicativo, clicar na área do 
Pix e seguir os passos informados. Depois, é só cadastrar, de maneira simples, as chaves que você
tiver preferência.

Cada Pessoa Física pode ter até 5 chaves e Pessoas Jurídicas, até 20. Ou seja: o Pix possibilita o cadastro 
de mais de um e-mail ou número do celular.

Transferências eletrônicas 
e pagamentos em até 10 
segundos, para todas as 
instituições fi nanceiras.

Disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por 

semana e em todos 
os dias do ano.

Gratuito para 
Pessoa Física e 

Jurídica, sem taxas 
de transferência.

As transferências podem ser 
feitas por QR Code, gerado pelo 
app, ou informando uma chave 

de endereçamento. 

O processo de cadastramento de chaves já está disponível no App Ailos.
Em novembro, o Pix estará disponível para utilização.
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PROGRID EAD

Novos cursos profissionalizantes
Quer fazer um curso profi ssionalizante e sair com 

o certifi cado na mão? Então acesse o PROGRID EAD 
(progrid.coop.br), se inscreva e garanta sua vaga, pois 
elas são limitadas e exclusiva aos cooperados. São dois 
cursos profi ssionalizantes ministrados pela Proway: 
Programação e desenvolvimento de sistemas, para 
jovens que desejam se capacitar para ingressar na 

área ou para adultos que desejam mudar o rumo da 
carreira. E o curso de Mídias Sociais para Negócios, 
para empreendedores informais e formais, tanto 
para os que já estão presentes nos canais digitais 
quanto para aqueles que percebem a necessidade de 
migrarem para o digital. Você estuda, seu negócio e 
carreira mudam.

Consórcios

Conquiste o seu sonho 
de forma programada

Qual o seu sonho? Seja ele uma casa ou uma cozinha nova, 
uma cirurgia plástica, um carro ou caminhão para o seu negócio, 
planeja que dá. Os consórcios da Viacredi são uma ótima 
alternativa para conquistar seu sonho. E você sabia que não 
depende apenas de sorte? Se você já tiver uma reserva fi nanceira 
para dar um bom lance, as suas chances de contemplação 
aumentam ainda mais. A contemplação acontece por sorteio, 
lance fi xo ou lance livre. 

- Taxas inferiores à média
do mercado;

- Parcelas sem juros;

- Opções de crédito e prazo
que cabem no seu bolso;

- Aquisição por lance ou sorteio.

Vantagens especiais

“Optei pelo consórcio em razão do prazo mais longo e prestações que cabem no bolso. 
Comprei meu carro um mês após ser contemplado por lance livre. Se não fosse pelo consórcio, 
eu conseguiria comprar um carro, mas de valor menor e através de fi nanciamento pessoal, o que 
iria encarecer a prestação. Estou montando no carro uma motorhome, que sempre foi meu sonho 
desde criança. Agora aposentado, vou realizar esse sonho”.

Elton Giovane Fischer
Cooperado do Posto de Atendimento Floriano Peixoto, em Indaial

Confi ra todas as modalidades e benefícios do consórcio na versão digital do informativo
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Prevenção e conscientização
O câncer de próstata é o segundo tumor com mais incidência entre os homens, 

só perdendo para o de pele tipo não-melanoma. Por ser uma doença assintomática 
na fase inicial, isto é, que não apresenta sintomas, é muito importante os exames 
de rotina, como o PSA (exame de sangue) e o toque retal, que são fundamentais 
para o diagnóstico e detecção precoce. A campanha novembro azul vem como uma 
forma de quebrar o preconceito, que está aliado ao medo da realização do exame, 
e passar informações de como os homens devem agir como forma de prevenção. 

Novembro Azul

“As estatísticas apontam que em 2020, aproximadamente 65.840 novos casos sejam diagnosticados e que 
ocorram aproximadamente 16 mil mortes por essa doença. O câncer de próstata não dá sintomas ou sinais 
em suas fases iniciais, quando a chance de cura com o tratamento adequado é aproximadamente 90%. Por 
isso, é imprescindível que os homens procurem um urologista para tirar suas dúvidas, 
conversar a respeito dessa e outras doenças que nos acometem. A recomendação é de 
que homens que tenham fatores de risco (pai ou irmão que teve câncer de próstata; 
negros) iniciem o acompanhamento urológico a partir dos 45 anos. Os demais apenas a 
partir dos 50 anos. Os exames que ajudam nesse rastreamento são o toque da próstata, 
o antígeno prostático específi co (PSA) e exames de imagem (como a ressonância 
multiparamétrica da próstata). Havendo alterações ou suspeitas baseadas na avaliação 
do urologista, o paciente é encaminhado para a realização da biópsia da próstata, 
que é único exame que pode dar o diagnóstico do câncer. É muito importante que os 
homens se conscientizem desse acompanhamento, pois com as atuais modalidades de 
tratamento as chances de cura são muito altas.”

Dr. Felipe Barbeta
Urologista
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Cooperacriança

18 mil kits de diversão 
e educação

Em comemoração ao Dia das Crianças (12/10) e ao Dia 
Internacional do Cooperativismo de Crédito (15/10), a Viacredi 
realiza, todos os anos, o Cooperacriança, com ações de educação, 
lazer e cultura. Mesmo com a pandemia, a Viacredi não poderia 
deixar passar essa data em branco e oferecer um dia especial 
para as crianças. Por isso, a Cooperativa entregou 18 mil kits 
contendo jogo da memória, livro de atividades de educação 
fi nanceira e caixa de lápis de cor nas escolas parceiras do Projeto 
Cooperacriança em Santa Catarina e na ACIAP (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá), no Paraná. 
Momentos como esse são importantes para construir uma 
sociedade mais sustentável para as futuras gerações, colocando 
em prática o 5º e o 7º princípios do cooperativismo: “Educação, 
formação e informação” e “Interesse pela comunidade”.

6



Garanta um presente 
e futuro tranquilos

Neste cenário de mudanças nas regras da aposentadoria, um 
plano de previdência se torna ainda mais necessário. Seja para 
você ou seu fi lho, para aumentar a renda na aposentadoria, 
investir nos estudos ou tirar os sonhos do papel. Com taxas 
menores que a média de mercado e rentabilidade diferenciada, 
o Prevcoop tem opções para cada perfi l de cooperado, com 
planos que cabem no seu bolso e você ainda tem um desconto 
maior ao declarar seu imposto de renda.

Além de se programar para o futuro, você pode proteger 
quem você mais ama no presente, com as coberturas de risco 
de pensão por morte e invalidez total e permanente, em que seus 
benefi ciários receberão uma renda mensal, caso ocorra algo com 
você. Com isso, você protege seu bem mais precioso, sua família. 
Invista hoje para realizar seus projetos de vida amanhã. 

Prevcoop

“Para mim, a previdência privada tem bastante importância por dois motivos: 
primeiro em relação a um pensamento a longo prazo devido à segurança na 
aposentadoria. Com 23 anos, comecei a pensar nisso e vi na previdência uma boa 
oportunidade, pois no futuro a ideia é desacelerar e conseguir aproveitar para viajar. 
O outro motivo é a pulverização dos meus investimentos para dar mais segurança no 
que já venho realizando”.

Ana Carolina Strube
Cooperada do Posto de Atendimento Blumenau Itoupavazinha

- Promove o hábito de poupar hoje 
para garantir o futuro;

- Os recursos investidos não serão 
objeto de inventário;

- Proporciona o pagamento de 
menos imposto de renda;

- Todo o recurso investido tem a 
garantia de repasse de 100% ao 
cooperado ou seus benefi ciários;

- Conta com 3 opções de perfi l 
de investimento para escolha 
(conservador, moderado
e agressivo);

- Taxa de administração de 0,5% ao 
ano, uma das melhores taxas do 
mercado de previdência privada.

Vantagens
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Melhor Cooperativa de Crédito 
para se trabalhar no Brasil

A Viacredi fi cou entre as 15 melhores empresas para se trabalhar 
no Brasil, na categoria Grande Porte, de acordo com o ranking 
do Great Place to Work (GPTW). Além disso, foi premiada como 
a melhor cooperativa de crédito para se trabalhar, no ranking 
das instituições fi nanceiras - categoria cooperativas de crédito. 
As premiações aconteceram durante uma live nos dias 2 e 19 
de outubro. O resultado, mais uma vez, só foi possível graças ao 
ambiente de trabalho que é construído por todos os colaboradores 
e a confi ança dos cooperados, que diariamente se empenham e nos 
ajudam a construir uma Cooperativa cada vez melhor e alcançarmos 
esse padrão de excelência.

Reconhecimento
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Um novo formato da Feira de Oportunidades
As edições da Feira de Oportunidades deste 

ano precisaram ser adiadas para 2021, mas a 
gente não poderia deixar de oferecer esse evento 
aos nossos cooperados. Por isso, para apoiar o 
negócio local e toda a comunidade, ela será no 
formato digital. Legal, não é mesmo? Anote as 
datas aí na agenda: dias 6, 7 e 8 de novembro, 
no site ailos.coop.br/feiradigital.

A Feira de Oportunidades Digital terá uma 
programação ao vivo para toda a família. São 
apresentações de bandas e artistas locais, 
geração de conteúdo e atração para as crianças.

Para ser expositor, você precisa ser Pessoa 
Jurídica e se cadastrar no aplicativo Ailos 
Aproxima. Mas, se o seu interesse é comprar e ter 
acesso aos produtos e serviços, baixe o aplicativo 
pelo Google Play ou App Store ou acesse 
ailosaproxima.coop.br. No Ailos Aproxima, 
você compra de pessoas da sua própria região, 
colaborando com os negócios locais, ajudando a 
manter o fl uxo econômico e contribuindo com o 
desenvolvimento da comunidade.

Sua participação é fundamental e pode 
contribuir para geração de cestas básicas que 
serão distribuídas nos municípios da nossa região.

É mais uma forma de aproximar quem quer 
comprar de quem quer vender, gerar novas 
oportunidades e transformar vidas. Participe!

Feira Digital

Confira a programação da Feira 
de Oportunidades Digital

Dia 6 de novembro - Sexta-feira

Dia 7 de novembro - Sábado

Dia 8 de novembro - Domingo

19h

19h40

20h

21h

Banda os Kuatro (Rock n´ Roll)

Abertura

Marcos Piangers com a palestra “Propósito e 
felicidade / A mudança que você faz no mundo”

Pacco Jones (Rock n´ Roll)

16h

17h

18h

19h

20h

22h

Brincadeiras cantadas com Nana Toledo - Infantil

João Vitor Kindel (Pop)

Tendências com WGSN + Sebrae

Drinks refrescantes para o fi m de ano

Banda Noise (Pop)

Dazaranha

Biriba (Teatro infantil)

Os Fritz (Música Alemã)

Os Mequetrefes (Comédia)

Palestra de empreendedorismo feminino – 
Donas da P@#$% Toda, com o tema “Como 
tirar os projetos do papel

Banda Oh Jah Jah (Reggae)

Grupo Sem Abuso (Pagode)

*Programação sujeita a alteração

11h30

12h30

13h45

15h

16h

17h30

D
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