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Um ano que nos fez repensar nosso cotidiano, que nos fez avaliar o que realmente tem valor: a presença, a família, 
o abraço. Vivemos grandes desafios e constatamos que longe ou perto, estamos todos juntos e conectados.

Em 2020, percebemos que não estamos no controle de tudo e o quanto é importante se adaptar e ter resiliência. 
Aprendemos a olhar mais para o próximo, a valorizar o que temos ao nosso redor, seja em um negócio local ou ajudando 
o nosso vizinho. Com gestos de cooperação transformamos a vida das pessoas.

A Viacredi está junto ao cooperado nessa caminhada e é com essa união que vamos conseguir ter atitudes para 
transformar 2021 em um ano que faça nosso coração pulsar.



Expediente

Informativo

Balancete mensal

Número de cooperados

31/10/2020

614.899

31/10/2019

526.834

ATIVO Valores em mil (R$)

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

7.212.664

26.679

2.877.910

4.245.562

32.615

29.898

368.520

327.506

73.201

548

(32.735)

7.581.184

5.725.256

22.228

2.698.283

2.931.235

33.730

39.780

314.188

282.938

60.752

660

(30.162)

6.039.444

%

%

%

26%

20%

7%

45%

-3%

-25%

17%

16%

20%

-17%

9%

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

720.875

649.775

71.100

(260.453)

(94.367)

(8.754)

(157.332)

460.422

(206.680)

124.612

6.091

(118.607)

(168.562)

(50.214)

253.742

518

254.260

719.502

580.958

138.544

(287.769)

(162.704)

(13.402)

(111.663)

431.733

(198.692)

103.548

2.969

(115.315)

(149.534)

(40.360)

233.041

(182)

232.859

0,2%

12%

-49%

-9%

-42%

-35%

41%

7%

4%

20%

105%

3%

13%

24%

9%

135%

9%

PASSIVO Valores em mil (R$)

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

5.808.481

5.469.183

1.254.091

4.099.577

115.515

74

177.051

162.173

1.772.703

1.140.106

378.337

254.260

7.581.184

4.519.901

4.125.421

661.812

3.346.174

117.435

279

215.125

179.076

1.519.543

1.003.893

282.791

232.859

6.039.444

29%

33%

89%

23%

-2%

-73%

-18%

-9%

17%

14%

34%

9%

26%

Entenda o balancete

Esta conta registra os valores depositados pelo cooperado na Cooperativa. 
Podem ser depósitos à vista (conta corrente) ou depósitos a prazo (aplicações 
com rendimento).

O que são DEPÓSITOS?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 28/10/2020) 2,00%

Novembro
Outubro
Setembro
Agosto

Novembro
Outubro
Setembro
Agosto

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
0,1159

% R$
0,77
1,37
0,32
0,21

2022,93
2.007,57
1.980,53
1.974,30

CDI Selic

% %

0,1495*
0,1569
0,1569
0,1599

0,1495*
0,1569
0,1569
0,1599

INCC
Variação (%)

---
1,69
1,15
0,82

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,5618

R$ 5,5624

Compra

Venda

Novembro de 2020

05/11/2020

05/11/2020

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Novembro.

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 e  títulos)

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 3,84%

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 3,84%

2,40% a 3,40% + TR
Taxas ao mês

1,44%
0,79% 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.

Novembro 2020

Rendimentos das Aplicações Novembro 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%

Jornalista Responsável: Ana Paula Lauth
Edição e Diagramação: DNA Editora - 47 3209-1315 
contato@dnaeditora.com.br  -  dnaeditora.com.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: 25.300 exemplares - distribuição gratuita. Conselho 
Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli SThiago, Diana Pianezzer, Chirlei 
Kohls, Louis Museka, Daiana Marcomini, Marcos de Souza Ross, Solange Senem e Bruno Miechotek Siolfi.

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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Rodeio

José Alexandre 
Girardi

Rosa Mônica de 
Morais Caroline BianchiniAlmir Pasquali

Brusque 
Águas 
Claras

Diucelis Bittencourt Gerson Bertolini Jacir José VenturaAdilson Batisti

Blumenau 
2 de 

Setembro

Allan Filipe Tomazi Leci Lenir Pertussati
Dimas Tadeu 
Heinzen de LizRegina Hostin

Blumenau 
Amadeu 
da Luz

Luiz Fernando 
Lima da Cruz

Abigail de Lourdes 
Adriano Regis Luciano MetteLilian Garcia

Marcos Aurelio 
Gabriel
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Feira Digital

Microcrédito e Capital de Giro

Feira de Oportunidades 
fortalece a economia local

Facilidades para empreender

A Feira de Oportunidades Digital, que aconteceu 
nos dias 6, 7 e 8 de novembro, cumpriu com sucesso 
a função de aproximar cada vez mais a comunidade 
e fortalecer a economia local. A Viacredi, junto à 
Acredicoop, Credifoz e Viacredi Alto Vale, conseguiu 
reunir negócios locais com um único objetivo: fazer a 
diferença na vida das pessoas.

Os três dias de evento tiveram mais de 4.200 

acessos ao Ailos Aproxima e 10.416 visualizações 
na programação. O Ailos Aproxima gerou diversas 
oportunidades de negócios. A plataforma é mais 
uma iniciativa para promover o comércio da 
região e para o cooperado ampliar o seu canal de 
venda no digital.

Esta é a prova de que “quem coopera, supera” e de 
que juntos fazemos acontecer.

Para empreender é preciso ter garra e não desistir.  É por isso que a 
Cooperativa está disposta a oferecer cada vez mais soluções para o seu 
negócio. Com o microcrédito e o Capital de Giro da Viacredi você faz acontecer. 
O Microcrédito oferece taxas abaixo do mercado para você se desenvolver. É 
indicado para empreendedores com faturamento de até R$ 360 mil, inclusive 
pessoas físicas sem CNPJ. Comece, amplie ou modernize seu negócio! 

Já o Capital de Giro é indicado para empreendedores de todos os portes que 
buscam turbinar o seu empreendimento. Temos condições especiais com mais 
flexibilidade, taxas atrativas e consultoria financeira.

“A Feira de Oportunidades Digital foi um sucesso como uma nova iniciativa e oportunidade 
para ampliar a visibilidade dos negócios locais dos cooperados pelo Ailos Aproxima, nossa 
plataforma de marketplace. Também conseguimos levar às pessoas e famílias momentos 
de lazer, cultura e conhecimento”

Leticia Pasold
Gerente de Relacionamento com Cooperado

Ailos Aproxima

Ofereça novas formas de 
pagamento aos seus clientes

O Ailos Aproxima, uma plataforma que reúne os 
produtos e serviços de cooperados Pessoa Jurídica da 
região de forma gratuita, traz duas novidades. Agora 
você pode oferecer pagamento com cartão de crédito 

e frete com entrega direta ao cliente. Para obter essa 
modalidade basta configurar o seu perfil e habilitar as 
funções. Esclareça suas dúvidas conosco e comece a 
aproveitar essa novidade!

Como vai funcionar a venda por cartão de crédito para o vendedor?
Ao vender um produto ou serviço com cartão de crédito, o vendedor recebe uma notificação e um 
e-mail do Ailos Aproxima para prosseguir com a logística do envio e separação para retirada do produto 
pelo comprador ou agendamento do serviço. As vendas ficarão também na função “minhas vendas”.

Como o vendedor recebe o valor da venda por cartão de crédito?
Elas serão creditadas automaticamente na conta do vendedor na Cooperativa, no 31º dia após a venda.

Como o vendedor pode aderir a essa modalidade de envio?
Se for anúncio já cadastrado, ele acessa cada um dos anúncios em “Perfil - Meus anúncios” e no campo 
“Tipo de Entrega”, deve selecionar “Envio”, inserir os dados de medida e peso do produto e salvar.
Se for novo anúncio, clica em “Vendas” e cadastra o produto. Ao chegar no campo “Tipo de Entrega”, 
deve selecionar “Envio”. Insere os dados e salva.

Parceria

Receba seus pagamentos de forma facilitada
A Viacredi tem mais uma opção para os cooperados lojistas receberem 

seus pagamentos, a maquininha Stone. Ela possui taxas diferenciadas 
conforme o ramo de atividade e faturamento. Ficou interessado? 
Procure seu Posto de Atendimento e venha saber mais.

A Stone oferece para você o equipamento padrão POS sem fio.

- Conexão Wifi e com Chip;
- Leitor por aproximação;
- Com bobina;

D
ivulgação

- Comprovante impresso;
- Bateria recarregável.

D
ivulgação

Confira como funcionam as novas formas de pagamento na versão digital do informativo
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“Essa parceria com a Credifoz é um projeto de intercooperação. Dessa forma é possível 
oferecer mais comodidade e qualidade de vida para as pessoas que estão no litoral e 
precisam da Viacredi. Trata-se de gerar praticidade através da expansão de locais para o 
cooperado ser atendido”.

Luciana Brick Pereira
Gerente Regional
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Inauguração

Viacredi e Credifoz unem forças
Para atender melhor o cooperado no litoral, as 

cooperativas do Sistema Ailos, Credifoz e Viacredi, 
realizaram uma parceria de intercooperação. Trata-se 
do compartilhamento de serviços.

Há um ano o PA da Credifoz, localizado na Praia 
Brava, atende os cooperados da Viacredi de forma mais 

completa. E, neste ano, esse modelo de parceria foi levado 
ao PA da Credifoz que fica na cidade de Navegantes, na 
praia de Gravatá. A intercooperação é importante para 
as cooperativas e para os cooperados, pois traz facilidade 
e comodidade para realizar todas as operações, como 
saques, pagamentos, transferências, entre outras.

Dia Nacional do 
Cooperativismo 
de Crédito

Com um papel fundamental na economia brasileira, 
as cooperativas crescem e democratizam o acesso ao 
crédito, além de promoverem a inclusão financeira e 
fomentar o desenvolvimento das comunidades. Por 
isso, no dia 28 de dezembro, é comemorado no Brasil 
o Dia do Cooperativismo de Crédito. A data é uma 
homenagem à primeira Cooperativa de Crédito do 
Brasil, fundada no Rio Grande do Sul.

Data Comemorativa

Confira o vídeo sobre os Postos de Atendimento na versão digital do informativo

Chegou o cartão adicional liberado apenas 
na função crédito. Isso mesmo! Com ele, ficou 
mais fácil entregar um cartão adicional para 
quem precisa. E ainda mais, você realiza a 
gestão do cartão diretamente no Aplicativo Ailos 
Cartões, podendo deixar o limite que preferir. O 
cartão será igual ao seu, mesmo plástico, data 
de vencimento, forma de pagamento e limite. 
Gostou? Então, solicite já o seu.

O cartão adicional que 
você tanto esperava

Puro crédito

Como solicitar

- Entre em contato com a Central 
de Atendimento dos Cartões pelo 
telefone 0800 702 0756 ou 4007 1256, 
e solicite a emissão de um cartão 
adicional puro crédito;

- A senha será enviada pelos Correios, 
como carta senha.

Mais resultados econômicos e sociais
Através das cotas de capital, a Cooperativa 

consegue oferecer soluções financeiras e serviços 
com mais benefícios para todos os cooperados. 
Esse é o primeiro ato para se tornar sócio, pois 
elas constituem a participação do cooperado no 
Capital Social da Cooperativa. As cotas são fonte de 
recursos da Cooperativa, geram estabilidade, solidez 
e ainda possibilitam oferecer empréstimos a juros 
mais baixos.

A vantagem é que no cooperativismo você é dono 
e participa das decisões em uma gestão democrática e 
transparente. Anualmente, as cotas são remuneradas 
através do pagamento de Juros ao Capital e de acordo 
com os resultados da Cooperativa.

Desde então, o cooperativismo vem contribuindo 
para o desenvolvimento financeiro e social das pessoas.

Cotas de capital

Banco de Imagens
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Viacredi amplia atendimento
Seguindo o propósito de ser um agente 

de desenvolvimento local, a Viacredi inaugura 
um novo Posto de Atendimento no município 
de Gaspar. A Cooperativa chega ao bairro 
Barracão, o que irá facilitar muito a vida dos 
cooperados da região, que possui diversas 
empresas. O novo PA fica na rua Lino Vicente 
Alberici, 1060, com horário de atendimento 
das 10h às 16h. Viacredi inaugura novo Posto de Atendimento em Gaspar

PA Praia Brava - Av. Oswaldo Reis, 2700
Santa Clara - Itajaí

PA Gravatá - Av. Prefeito José Juvenal Mafra, 6905
Gravatá - Navegantes
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Venha decidir os caminhos da Cooperativa

Sorteio beneficia cooperado

A Viacredi já está se preparando para a Assembleia 
de Grupo de Cooperados, que iniciará em janeiro. 
Fique atento às datas do seu grupo. Dessa forma, 
você pode auxiliar nos caminhos da Cooperativa, 
saber sobre os resultados de 2020 e os projetos para 
2021. Afinal, somente juntos e na mesma direção é 
que fazemos acontecer. Vamos iniciar os eventos 
de forma digital e acompanharemos as regras de 
segurança em função da Covid-19. 

Durante as Assembleias, teremos eleição do 
Conselho Fiscal para o mandato de 2021-2023. 
Para saber como inscrever uma chapa e obter 
mais informações sobre o processo eleitoral, 
acesse a cartilha em nossa área de notícias do site: 
viacredi.coop.br

Essa é a hora de contribuir para o futuro da 
Cooperativa, não fique de fora!

No mês de outubro, nosso cooperado Sr. Miguel Ribeiro Paz, do 
Posto de Atendimento de Schroeder, foi ganhador do sorteio mensal do 
Seguro de Vida Ailos (simplificado). Em uma cerimônia comemorativa 
foi entregue um cheque simbólico no valor de R$ 100 mil.

O Seguro de Vida traz tranquilidade e segurança financeira para 
cobrir despesas necessárias na ausência repentina do cooperado. 
Essa é uma garantia de proteção para toda família. Além disso, 
oferece diversos benefícios, alguns serviços de assistência e também 
pode ser utilizado em vida.

Assim que o certificado (apólice) é emitido, o cooperado recebe um número da sorte para concorrer 
a um sorteio de R$ 50 mil ou R$ 100 mil todo mês (conforme o plano contratado), a partir do mês 
subsequente à contratação.

Assembleias

Seguro de vida
Divulgação

Banco de Im
agens

Como funcionam os sorteios mensais

Confira a cartilha da Assembleia na versão digital do informativo
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