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COOPERA EMPREENDEDOR: 
CONSULTORIA PARA SUA 

EMPRESA CRESCER 
Estão abertas as inscrições para a nova turma do Coopera 

Empreendedor, programa que já apoiou mais de 1.400 cooperados 
empreendedores da Viacredi. Na 21ª edição do programa, a 
expectativa é atender aproximadamente 200 empresas.

As selecionadas receberão consultoria online, sem custo, 
do Sebrae e da Cooperativa em diferentes áreas do negócio. 
Para conhecer detalhes do programa e os requisitos de 
inscrição, veja mais informações na página 4.



Balancete mensal
Número de cooperados

30/07/2021
716.920

30/07/2020
585.959 21%

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

8.097.085 

26.959 

2.450.648 

5.545.341 

 49.653 

 24.484 

 415.037 

370.879 

 82.280 

 546 

 (38.668)

8.512.122 

 6.635.654 

22.798 

 2.809.283 

 3.735.679 

 29.814 

 38.080 

 365.883 

327.506 

 69.969 

 555 

 (32.147)

 7.001.537 

%

%

22%

18%

-13%

48%

67%

-36%

13%

13%

18%

-2%

20%

22%

%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

 624.876 

575.330 

 49.546

(281.345)

( (77.150)

 (5.214)

 (198.981)

 343.531 

(191.842)

 102.591 

 5.376 

 (96.050)

 (157.133)

 (46.626)

 151.689 

19

 151.708 

 505.719 

449.805 

 55.914 

(188.704)

(73.718)

 (6.309)

 (108.677)

 317.015 

(141.429)

 84.031 

 3.776 

 (81.148)

 (113.742)

 (34.346)

 175.586 

357

175.943

24%

28%

-11%

49%

5%

-17%

83%

8%

36%

22%

42%

18%

38%

36%

-14%

-95%

-14%

%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

6.632.963 

6.259.495 

1.536.729 

4.590.885 

 131.881 

 30 

 156.896 

 216.542 

1.879.159 

1.258.091 

 469.360 

 151.708 

8.512.122

5.330.538 

5.022.587 

1.029.720 

3.867.521 

 125.346 

 96 

 172.318 

 135.537 

1.670.999 

1.114.604 

 380.452 

 175.943 

7.001.537 

24%

25%

49%

19%

5%

-69%

-9%

60%

12%

13%

23%

-14%

22%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Agosto
Julho
Junho
Maio

Mês % R$
0,95
2,40
2,29
1,47

2.329,85
2.307,92
2.253,79
2.203,29

Variação (%)
-

1,24
2,30
1,80

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.100,00

R$ 5,2768

R$ 5,2774

Compra

Venda

Agosto de 2021

10/08/2021

10/08/2021
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 04/08/2021) 5,25%

Agosto
Julho
Junho
Maio

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,3012
0,2432
0,2019
0,1590

% %

0,4191*
0,3556
0,3078
0,2790

0,4192*
0,3556
0,3078
0,2790

%

-
0,96
0,53
0,83

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

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)

Financiamento na loja - Carros e Moto
Varia conforme o ano e modelo do bem*
Financiamento na loja - Sustentável
Energia fotovoltaica / eólica*
Parcelamento Saúde
Hospitais, Clínicas Médicas e Odontológicas*
Parcelamento na loja - Diversos
Lojistas de vários segmentos*

Taxas ao mês
0,78% a 6,06%
0,68% a 2,50%
1,66% a 2,90%
0,91% a 3,24%
0,90% a 1,51%
0,90% a 1,44%
1,52% a 3,04%
1,90% a 5,08%

3,15% a 6,20% + TR
Taxas ao mês
0,78% a 4,99%
0,68% a 2,50%
0,68% a 2,32%
1,82% a 2,82%
0,91% a 3,24%
0,90% a 1,51%
0,85% a 1,44%
1,90% a 4,17%

2,30% a 6,10% + TR
Taxas ao mês

1,83%
0,80% a 3,00%
Taxas ao mês
0,95% a 1,93%
Taxas ao mês
0,94% a 1,05%
Taxas ao mês

1,10%
Taxas ao mês
2,09% a 2,42%

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

-
Prazo

até 60 meses
até 60 meses
até 12 meses

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

-
Prazo

até 270 dias
até 180 dias

Prazo
até 60 meses

Prazo
até 72 meses

Prazo
até 60 meses

Prazo
até 48 meses

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

Agosto de 2021

Rendimentos das Aplicações Julho de 2021 (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

Aplicação Pós-Fixada

POUP
97%
98%

99%
100%
102%
104%
106%
108%

99%
100%

101%
102%
104%
106%
108%
110%

101%
102%

103%
104%
106%
108%
110%
112%

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

Aplicação IPCA+

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%

Consulte a tabela de rentabilidades no site 
viacredi.coop.br, Investimentos Financeiros

Entenda o balancete
As Reservas de Sobras são constituídas por determinação legal ou estatuto da 
empresa, com a destinação de parte dos resultados. Na Cooperativa, seu valor é 
determinado no estatuto social, sendo destinados 40% das sobras anuais. Servem 
como segurança para imprevistos ou investimentos futuros.

Caderneta de Poupança CDI Selic IPCA

CUB2006*** INCC
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Expediente

Informativo
Jornalista responsável: Gustavo Mendes Nascimento (MTB 44.104/SP) 
Edição e Diagramação: Coonecta
Foto de capa: Rido/Canva

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 
1125, Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 4655. Tiragem: 46.625 exemplares - distribuição gratuita. Conselho 
Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli S Thiago, Diana Pianezzer, Aline 
Gabrielle Pukall, Sandi Cristina Kammer Steinheuser e Bianca Kenschikowski de Borba. 

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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Eduardo Vinicius 
Tomio

Mirian RonchiFrancisco Dias

Nossa cooperativa está completando 70 anos de história e, 
para comemorar, nada como revisitar nossas origens e refletir 
sobre o futuro. É este o objetivo da série de três episódios 
comemorativos do nosso podcast Viacast, que ao longo do 
semestre contará com a participação de convidados muito 
especiais. E a primeira edição já foi ao ar e está imperdível! Nela, a 
historiadora Amelia Malheiros, parceira e cooperada da Viacredi, e 
Diana Pianezzer, da área de comunicação e marketing, relembram 
os primeiros passos da Cooperativa e de seus constituintes. Para 
ouvir, basta buscar por Viacast no Spotify.

Podcast

Relembre histórias da Viacredi

Amarildo Formento Antonio CoelhoVilene Keiser Dos 
Santos

Camila Mader De 
Souza

Marcos Aurelio 
Rossi

Zulmira Izabel 
Gomes Pereira

Roselha Hinghaus 
Meurer

Mario Donizete 
Alves
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O programa Coopera Empreendedor é 
a sua chance de ter acesso a ferramentas e 
apoio profissional para o desenvolvimento 
de micro e pequenas empresas. As inscrições 
estão abertas no site da Cooperativa, de 6 a 
24 de setembro.

As empresas selecionadas receberão 
até 40 horas de consultoria com os 
profissionais do Sebrae. Nessas conversas, 
o empreendedor receberá informações 
e orientações em algumas áreas, como: 
marketing e vendas, finanças, gestão 
estratégica, pessoas e processos.

Proprietária da Martur Viagens e 
cooperada da Viacredi, Aline Barreto 
foi uma das participantes das edições 
anteriores do Coopera Empreendedor. 
Ela conta que o programa foi fundamental 
para ela enxergar a empresa na sua 
integralidade. “O programa abriu nossa 
visão para pontos que a gente precisava 
melhorar. E seguindo todas as dicas dos 
consultores, percebemos uma grande 
evolução, principalmente em pontos que 
não percebíamos antes.”

Coopera empreendedor

Apoio para a micro e pequena empresa

Para participar do Coopera 
Empreendedor, o cooperado precisa 
atender aos seguintes requisitos:
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Aline Barreto, cooperada da Viacredi e participante do 
Coopera Empreendedor: “O programa abriu nossa visão”

O programa passo a passo

O programa Coopera Empreendedor terá duração de dois a três meses e está dividido em três etapas:

Ser uma ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa 
de Pequeno Porte);

Ter faturamento mensal entre R$ 6.000 e 
R$400.000;

Haver disponibilidade do gestor para participar 
do evento de lançamento e das consultorias.

Diagnóstico da empresa
Consiste em uma conversa 
inicial do consultor especializado 
do Sebrae com o cooperado 
empreendedor. Em uma 
conversa de duas a três horas, 
o consultor irá avaliar as 
necessidades 
da empresa.

Definição dos eixos 
trabalhados
Com o diagnóstico 
realizado, será possível 
escolher dois eixos de 
consultoria a serem trabalhados, 
entre as seguintes áreas: Financeira, 
Marketing e Vendas, Gestão de 
Pessoas, Processos e Estratégia. 
Nesta etapa também é definido um 
plano de ação detalhado para cada 
eixo escolhido.

Análise da evolução  
do negócio
Seis meses após a conclusão 
da consultoria, o profissional 
do Sebrae retornará o contato 
com o cooperado para um novo 
acompanhamento, analisando 
a evolução do negócio. Caso 
identifique a necessidade, nesta 
etapa o consultor pode 
reajustar o plano 
de ação.

Agora que você conhece todos os detalhes do Coopera Empreendedor, 
é só se inscrever. Acesse o site da cooperativa e participe!
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Estão abertas as inscrições para ser um dos Delegados nas 
Assembleias 2022. Seja um representante do seu grupo de cooperados 
na escolha dos melhores caminhos para a Cooperativa.

Este ano tem novidade no processo! O cooperado que quiser se 
candidatar, além de contar com a equipe dos Postos de Atendimento, 
poderá fazer a inscrição de forma online, ainda mais fácil e rápido.

Assembleias 2022

Venha ser um Delegado

Se você preenche os requisitos acima e quer ser um de nossos Delegados, 
acesse o formulário escaneando o QRCode com a câmera do seu celular 
ou por meio do link: https://ailos-delegados.hallo.app. Participe! 
* Em caso de empate na votação, será eleito o cooperado que possui mais tempo de associado.

Ser cooperado há, no mínimo, um 
ano; 

Estar habilitado para votar; 

Ter mais de 16 anos; 

Estar em dia com suas 
obrigações e não ter ação judicial 
contra a Cooperativa; 

Não ser cônjuge ou parente dos 
dirigentes da Cooperativa; 

Não ser colaborador ou dirigente 
da Cooperativa nos anos de 2021 
e 2022; 

Não ocupar cargo político-
partidário nos anos de 2021 e 2022; 

Conheça os critérios para 
participar do processo de 
seleção dos novos delegados:

Foto: D
aniel Zim
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A realização dos seus sonhos é possível por 
meio da compra planejada, conhecida também 
como consórcio. Essa solução oferece várias opções 
de cartas, como: de serviços, imóveis, móveis 
planejados, contêineres, carros, motos, caminhões, 
sustentabilidade e náuticos. Um grande diferencial 
é o Canal do Consorciado, no qual o cooperado 
pode acessar informações do consórcio e do 
grupo, consultar extratos, conferir o calendário e os 
resultados das Assembleias, ofertar lances, excluir/
incluir do sorteio e antecipar parcelas.

Consórcio

Realize sonhos

Faça uma simulação do seu 
consórcio apontando a câmera 
do seu celular para o QRCode 
ao lado.

Conheça diferenciais do Consórcio:

> Você não paga juros! A prestação no consórcio  
 é formada por percentuais de fundo comum,  
 taxa de administração e de fundo de reserva.

> Taxa de administração inferior à média do 
 mercado.

> Prazo de pagamento adequado às suas 
 necessidades (36 a 200 meses).

> Pagamentos em débito automático para sua 
 comodidade e segurança.

> Garantia pelo Banco Central. 

> Poder de compra à vista após a contemplação.

> Antecipação da compra por meio de lances.

> Investimento de médio e longo prazo. 
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Investimentos

5 conselhos para começar a investir
Realizar investimentos não precisa ser exclusividade 

de quem tem uma situação financeira totalmente 
estável ou está com dinheiro sobrando. Acredite, poupar 
é para todos! Para começar, basta encontrar a melhor 
modalidade para o seu orçamento e fazer um pequeno 

planejamento financeiro com as contas do mês.
A coordenadora da área de Investimentos do 

Sistema Ailos, Nayara Reichert, listou cinco dicas para 
você começar seus investimentos e os benefícios que 
isso pode lhe trazer, do curto ao longo prazo. Confira:

Tire da 
cabeça que 
investir não 
é pra você
No mercado financeiro, existem 
muitos  tipos de investimentos, o 
que permite que qualquer pessoa  
invista, independentemente da sua 
renda, classe ou perfil de investidor. 
Existem modalidades com aplicação 
inicial de qualquer valor.

1 2Escolha a modalidade que mais 
combina com o seu perfil
Invista na modalidade que 
está mais ligada aos seus 
objetivos a curto, médio e 
longo prazos. No mercado 
de investimentos se 
fala em três pilares que 
devem ser considerados 
neste momento: do 
risco, da rentabilidade e 
da liquidez.

3 Defina um valor 
fixo a ser investido 
mensalmente
Defina um valor mensal a ser 
investido e o considere como 
despesa fixa. Além disso, não 
espere o dinheiro “sobrar” para 
poupar. Assim que começar a 
pagar suas contas, já separe a 
quantia definida e invista. Desta 
forma, você não corre o risco de 
esquecer ou acabar gastando 
esse valor.

4

5

Saiba que o retorno é relativo à 
modalidade escolhida

Se atente à modalidade de investimento 
para que seja compatível aos seus objetivos. 
Caso escolha um com liquidez diária do 
capital e resgate antes do vencimento do 
prazo, não perderá os rendimentos dos dias 
que ficou investido.

Lembre-se: investir ajuda 
a realizar os seus sonhos
Todos temos necessidades e sonhos que 
gostaríamos de tirar do papel, porém, 
nem sempre possuímos o suficiente 
para realizar o que desejamos. Os 
investimentos nos trazem motivação e também nos 
guiam para, enfim, realizarmos os objetivos traçados.

Que tal começar agora a investir? Informe-se no site 
da cooperativa ou procure um Posto de Atendimento!
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Confira a agenda de eventos online do Progrid de setembro

EVENTODATA HORÁRIO

*A programação está sujeita a alterações.

PALESTRASENCONTROS DE BOAS-VINDAS

EBV (Encontro de Boas Vindas para novos Cooperados)
EBV (Encontro de Boas Vindas para novos Cooperados)
EBV (Encontro de Boas Vindas para novos Cooperados)
Como Atender Bem E Encantar O Seu Cliente
O Profissional 4.0
Como Gerenciar A Ansiedade
Como Gerenciar A Ansiedade
Administração Do Tempo - Planejamento E Organização
Comunicação Familiar Na Era Digital
EBV (Encontro de Boas Vindas para novos Cooperados)
Habilidades e Competências para os Profissionais do Futuro
Comunicação

09/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
16/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021

19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h

Inscreva-se nos Postos de Atendimento e tenha acesso ao link de 
cada evento ou pelo WhatsApp (47) 3221-5290 apontando a câmera 
do seu celular para o QRCode ao lado.

Toda vez que o desconhecido se 
apresenta, tomamos uma decisão irracional: 
fugir ou permanecer. Em 2021, o TEDx 
Blumenau, com apoio do Sistema Ailos e da 
Viacredi, nos convida a permanecer!

“Falando com estranhos” será o tema da 
18ª edição do evento. Em mais um ano, o 
grupo de voluntários trabalhará na criação de 
um espaço digital para as discussões sobre 
o tanto que podemos nos compreender a 
partir de quem não conhecemos.

As inscrições que dão acesso ao Hub 
de Conteúdo assíncrono do evento estão 
esgotadas. Mas as palestras ao vivo, que 
acontecem dia 18 e 19 de setembro, 
serão transmitidas gratuitamento via 
Youtube. Para mais informações: www.
tedxblumenau.com.br.

Agenda

Hora de falar 
com estranhos A gravação da 

live de prestação de 
contas da Cooperativa 
já está disponível 
no nosso Facebook! 
Nela, compartilhamos 
os resultados do 
primeiro semestre, as 
expectativas até o fim do 
ano e nossas principais 
ações estratégicas do 
período, especialmente 
aquelas em benefício 
da nossa comunidade. Na live, também avaliamos as 
perspectivas econômicas do segundo semestre, bem como as 
projeções para o mercado em 2022. Ao acessar nossa página 
no Facebook, aproveite e confira também nossa websérie 
sobre os 70 anos da Cooperativa, dicas de investimentos e 
empreendedorismo, entre outros conteúdos. O endereço é: 
facebook.com/Viacredi

Prestação de contas

Resultados
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