
CONSTRUINDO 
SAÚDE FINANCEIRA 
PARA UM FUTURO 
MELHOR

No dia 21 de outubro comemoramos 
o Dia Internacional das Cooperativas 
de Crédito (DICC) e temos muito para 
celebrar! Há 70 anos fazemos parte desse 
momento, unindo pessoas, fortalecendo 
a economia local e transformando vidas.

Confira na página 4 como vamos 
celebrar o poder desse movimento que 
nos engaja e nos move em direção a um 
futuro melhor.

Conheça o novo 
Posto de Atendimento 
em Botuverá

Segurança: fique 
atento aos golpes 
e fraudes
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Balancete mensal
Número de cooperados

30/08/2021
734.372

30/08/2020
595.127 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

8.390.723 

 32.641 

2.601.478 

5.677.214 

 53.312 

 26.078 

 416.326 

 370.879 

 84.097 

 546 

 (39.196)

8.807.049 

 6.825.949 

 26.232 

 2.889.949 

 3.845.754 

 32.994 

 31.020 

 368.024 

 327.506 

 72.562 

 554 

 (32.598)

 7.193.973 

%

%

23%

24%

-10%

48%

62%

-16%

13%

13%

16%

-1%

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

 732.758 

669.873 

 62.885

(332.731)

(98.136)

 (6.663)

 (227.932)

  400.027 

(222.337)

  119.396 

 6.102 

 (111.976)

 (183.023)

 (52.836)

 177.690 

26

 177.716

 576.445 

 515.288 

 61.157 

(201.112)

 (80.568)

 (7.142)

 113.402)

  375.333 

(163.170)

  96.988 

 4.482 

 (93.408)

 (131.833)

 (39.399)

 212.163 

512

212.675

27%

30%

3%

65%

22%

-7%

101%

7%

36%

23%

36%

20%

39%

34%

-16%

-95%

-16%

%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

6.891.312 

6.367.999 

1.549.992 

4.685.680 

 132.327 

 48 

 304.655 

 218.610 

1.915.737 

1.268.661 

 469.360 

 177.716 

8.807.049 

5.479.247 

5.132.804 

1.085.797 

3.921.494 

 125.513 

 -   

 172.042 

 174.401 

1.714.726 

1.122.357 

 379.694 

 212.675 

7.193.973 

26%

24%

43%

19%

5%

100%

77%

25%

12%

13%

24%

-16%

22%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Setembro
Agosto
Julho
Junho

Mês % R$
1,2

0,95
2,40
2,29

2.357,91
2.329,85
2.307,92
2.253,79

Variação (%)
-

0,56
1,24
2,30

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.100,00

R$ 5,23

R$ 5,23

Compra

Venda

Setembro de 2021

14/09/2021

14/09/2021
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 04/08/2021) 5,25%

Setembro
Agosto
Julho
Junho

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

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

% %

0,4191*
0,4279
0,3556
0,3078

0,4192*
0,4279
0,3556
0,3078

%

-
0,87
0,96
0,53

*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 2,90%
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.

Setembro de 2021

Rendimentos das Aplicações Setembro 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
Nestas 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 do Ano.

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: Michal Collection

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 
1125, Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 4655. Tiragem: 45.875 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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Blumenau 
Vila Nova

Blumenau 
Garcia

Blumenau 
Ponta Aguda 

Norberto 
Krummenauer

Ana Julia OttiquirRicardo Juliel 
Ribeiro

O tema investimentos está em alta no nosso podcast, o 
Viacast. Todos os meses reunimos um time de alto nível para 
trazer informações e esclarecer dúvidas em questões como: 
mercado, perfis de investidor, prevenção de riscos de golpe e, 
claro, as opções que a Viacredi tem pra você investir.

Legal, né? Para ouvir, basta acessar o Spotify e buscar 
por Viacast.

Podcast

Invista com apoio do Viacast

Anderson Teixeira 
Martins

Dalmo BardiniValnice da Silva 
Santos

Maria Helena 
Mabba

Patricia Paula 
Pereira Frech

Rosane Costa da 
Silva Vieira

Samira Genoveva 
Westarb

Ricardo Hartung

Pietro Francesco 
Leonardi

Luis Henrique Fuchs

Silvane Mara 
Quintino
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Neste ano, o tema escolhido para o Dia Internacional 
das Cooperativas de Crédito (DICC) é “Construindo saúde 
financeira para um amanhã melhor com as Cooperativas 
de Crédito”, uma visão com a qual nos identificamos e nos 
preparamos dia a dia com a ajuda de nossos cooperados.

Para celebrar o poder desse movimento que nos engaja 
e nos move em direção a um futuro melhor, convidamos a 
todos para uma palestra sobre educação financeira com o 
consultor, professor e administrador Gustavo Cerbasi. O 
evento será realizado no dia 21 de outubro, às 19h00, e é 
uma forma de fortalecer nosso propósito de compartilhar 
a educação que faz nossa Cooperativa crescer e nossa 
comunidade prosperar.

Cerbasi é uma das maiores autoridades em educação 
financeira do Brasil. Mestre em Finanças e graduado em 
Administração Pública, é autor de 16 livros com mais de 
2,5 milhões de exemplares vendidos, entre eles “A riqueza 
da vida simples” e o best-seller “Casais Inteligentes 
Enriquecem Juntos”. O livro deu origem aos filmes da 
franquia “Até que a Sorte nos Separe”, a primeira trilogia 
da história do cinema brasileiro.

Construindo saúde financeira para um futuro 
melhor com as Cooperativas de Crédito

Dia Internacional das Cooperativas de Crédito

No evento, que acontece em parceria com o Sistema 
Ailos, Cerbasi falará sobre planejamento financeiro, 
cenário econômico e investimentos. A live será 
custeada pela Cooperativa, mas é importante fazer sua 
inscrição com antecedência para ter acesso ao link que 
será disponibilizado apenas aos inscritos. Para mais 
informações, acesse o nosso site.

Estamos tão orgulhosos e gratos por essa notícia que 
queremos compartilhar com você, nosso cooperado. É 
uma alegria contar que, novamente, fomos reconhecidos 
com o selo Great Place to Work (GPTW). 

A instituição é uma consultoria global que apoia 
organizações em mais de 100 países a desenvolverem 
uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. 
Ela ficou mundialmente conhecida pelo Selo GPTW, que 
reconhece as melhores empresas para se trabalhar. 

Além de ganhar o Selo, a Cooperativa foi a número 
1 na categoria melhores para se trabalhar Instituições 
Financeiras – Categoria Cooperativas de Crédito!

Ter um dos melhores ambientes para trabalhar 
é uma forma de reafirmar nosso propósito de unir 
pessoas para transformar vidas!

Colaboradores 
Viacredi recebem 
reconhecimento 
da GPTW

Certificação
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Nossa cooperativa chegou a Botuverá 
(SC), uma cidade acolhedora, com 
riquezas naturais e enorme potencial de 
desenvolvimento. 

O município recebeu um Posto de 
Atendimento da Viacredi na Rua João 
Morelli, 99, no Centro. A unidade terá 
atendimento de segunda a sexta, das 
10h às 16h.

Assim, a Viacredi chega para 
fazer parte da história de Botuverá e 
contribuir com o desenvolvimento social 
e econômico da comunidade.

Expansão

Botuverá recebe Posto de 
Atendimento Viacredi

Em espaço mais amplo, moderno e acessível, o 
Posto de Atendimento Dom Bosco, em Itajaí, mudou 
para um novo endereço, no bairro vizinho. O PA 
agora está no bairro Ressacada, na Avenida Vereador 
Abrahão João Francisco, 2957. O atendimento aos 
cooperados permanece de segunda a sexta-feira, das 
10h às 16h.

Posto de 
Atendimento em 
Itajaí muda de 
endereço

O Posto de Atendimento do Salto do Norte, em 
Blumenau, também está de casa nova. O espaço 
é mais amplo, confortável e proporciona mais 
agilidade ao cooperado no autoatendimento. 
Anote o endereço: Rua Johann Sachse, 2282. 

O atendimento aos cooperados permanece de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Confira o novo 
endereço do PA do 
Salto do Norte

Itajaí Blumenau
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O comprometimento com a comunidade, algo 
que está no DNA da nossa cooperativa, também 
significa trabalhar por um mundo mais igualitário 
e inclusivo. Neste contexto, a questão da maior 
presença feminina em cargos de liderança é um 
dos temas a serem trabalhados. Por isso, estamos 
orgulhosos em anunciar que nosso compromisso 
com a promoção da igualdade de gênero ganhou 
reconhecimento do selo Women on Board (WOB).

O selo é uma iniciativa independente 
e sem fins lucrativos que tem o apoio da 
ONU Mulheres. Na prática, ele reconhece 
organizações que tenham presença feminina 
em seu Conselho de Administração ou 
Consultivo. Para se ter ideia do que isso 
representa, hoje apenas 16,1% das empresas 
de capital aberto contam com mulheres 
conselheiras.

Na Viacredi, temos orgulho de contar com as 
conselheiras Luciana Bonanomi da Silva e Ligia 
Melissa Oechsler Brandt. Nos depoimentos ao 
lado, as conselheiras comentam sobre o selo 
WOB e a satisfação em participar do Conselho 
da Viacredi.

Liderança feminina

Selo reconhece igualdade de gênero

“Não ter diferença entre gênero 
mostra o quanto a Administração 
da Viacredi está caminhando 
firme para um futuro de 
conquistas conjuntas de novas 
lideranças entre homens e 
mulheres para os próximos anos 
da cooperativa. Uma honra estar 
vivendo por todas estas grandes 
transformações!”

Luciana Bonanomi da 
Silva, Conselheira de 

Administração da Viacredi

“Vivemos um momento de 
transformação, no qual as 
mulheres passam a enxergar novas 
possibilidades e ocupar lugares 
predominantemente masculinos 
até então. Este reconhecimento 
mostra que a cooperativa está 
mais do que alinhada a esta 
transformação e acredita na 
premissa de que: lugar de mulher 
é onde ela quiser estar!”

Ligia Melissa Oechsler 
Brandt, Conselheira de 

Administração da Viacredi

A prevenção ao câncer de mama é um tema tão 
importante que até ganhou um mês dedicado a ele, o 
Outubro Rosa. Hoje a doença representa 25% de todos 
os cânceres que afetam as mulheres e, para mudar essa 
realidade, o mês de outubro é dedicado a compartilhar 
informações, promover a sensibilização e incentivar o 
autocuidado como medida de prevenção.

O autocuidado é um tema que merece atenção 
especial. Ele é um conjunto de práticas bastante 
simples para preservar a saúde da mama. O objetivo 
é tanto prevenir o surgimento do câncer de mama 
como também detectar a doença o mais cedo possível, 
facilitando o tratamento.

Assuma o controle da sua vida e cuide do seu 
corpo. Olhe para ele diariamente e escute os sinais 
que ele te manda.

E como parte das comemorações do Outubro 
Rosa, no dia 20/10 nossa cooperativa lançará um 

Autocuidado

Protagonismo feminino ganha 
destaque no Outubro Rosa

vídeo com a coaching Joslaine Carlos, que tratará de 
Protagonismo Feminino. 

Queremos que você seja protagonista da sua vida e 
se lembre que, o primeiro passo para isso, é cuidar bem 
de você mesma.

Apoie esse movimento. Procure a Rede Feminina 
da sua região e adquira produtos que promovem essa 
iniciativa.

Controle do câncer de mama 

> Manutenção do peso corporal adequado
> Prática de atividades físicas
> Alimentação rica em vegetais
> Amamentação também é considerada 
um fator protetor
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Confira a agenda de eventos online do Progrid de outubro

EVENTODATA HORÁRIO

*A programação está sujeita a alterações.

PALESTRASENCONTROS DE BOAS-VINDAS

EBV
Saúde da Mulher - Câncer de Mama
Saindo do Superendividamento
Análise Financeira
EBV
Como Atender Bem e Encantar o Seu Cliente
Relacionamento Interpessoal
Administração do Tempo - Planejamento e Organização
Saúde Da Mulher - Câncer De Mama
Autoestima
EBV
EBV

05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
14/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021

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.

Segurança

Fique de olho nos golpes!
Atenta ao crescimento das fraudes, nossa cooperativa 

investe em segurança e toma todos os cuidados 
necessários para combater as fraudes.

Saiba como você, cooperado, pode nos ajudar 
nesta missão. São dicas simples e que garantem ainda 
mais tranquilidade nas suas transações. Confira!

A Viacredi não entra 
em contato por 
telefone, 
e-mail, SMS ou redes 
sociais pedindo dados 
pessoais ou senhas

Em hipótese alguma a Viacredi 
envia alguém para retirar o cartão 
em sua residência ou solicitar 
senha. Caso seja necessário 
devolver seu cartão, isso deve 
ser feito no seu Posto de Atendimento.

Nunca enviamos link para atualização do app 
Ailos, sistemas de segurança ou para 
executar qualquer teste. Busque 
sempre as lojas online oficiais 
para atualizar seu aplicativo e 
não clique em links - prefira 
digitar o endereço no navegador.

                          Entraram em contato        
                          pedindo alguma                   
                          informação ou dado? 
                          Desconfie! Nunca aja 
sob pressão - golpistas usam da 
pressão emocional para conseguir 
o que querem.

Ficou em dúvida sobre algum procedimento ou abordagem? 
Entre em contato com a Cooperativa pelos canais oficiais:
SAC: 0800-647-2200   Site: www.viacredi.coop.br   Redes Sociais: @viacredi
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Websérie conta 
histórias de vidas 
transformadas 
pela Viacredi

“As ferramentas que comprei e o investimento que fiz são formas de 
mudança. Mas, o melhor que recebo da Viacredi não é só o apoio por 
ser cooperado, é a forma com que sou valorizado lá dentro. Quando 
alguém investe em você na parte de educação e conhecimento, é 
melhor do que receber R$ 100,00 ou R$ 200,00. Isso você come e 
passou. O conhecimento e a educação ficam. Eu posso dizer, com 
certeza, que a Viacredi mudou a minha vida.”

Pierre Marie Gerard
Cooperado Viacredi em Blumenau/SC

Quer saber como o restante dessa história se conecta com a 
Viacredi? Então, confira o depoimento completo do Pierre na 
nossa landing page: www.viacredi.coop.br/70anos  

Um sonho: garantir uma vida melhor para toda a sua família. Foi com esse objetivo que, há oito anos, 
Pierre deixava o Haiti rumo ao Brasil.

Ele sabia que o desafio seria grande, pois além de deixar a família com a promessa de um até logo, 
Pierre não conhecia ninguém no novo país e ainda não sabia uma palavra sequer de português. Foram 
mais de dois anos de muito trabalho e dedicação, quando ele finalmente conseguiu iniciar sua jornada 
como empreendedor. 

Foi nesse momento que Pierre conheceu a Viacredi e deu o primeiro passo para montar uma pequena 
marcenaria, um sonho que ele trouxe consigo de sua terra natal.  

E da mesma forma que, hoje, Pierre transforma pedaços de madeira em móveis lindos e modernos, a 
Viacredi transformou a vida dele. Afinal, a Cooperativa garantiu todo o apoio que ele precisava para a 
empresa crescer e, em breve, poder reencontrar sua família.

Transformar vidas é a essência do que 
fazemos há 70 anos. Por isso, como parte 
das comemorações de aniversário, a 
Cooperativa lançou uma websérie com a 
participação de colaboradores e 
cooperados, que contam como a Viacredi 
está conectada com a transformação de 
suas histórias de vida, a superação de 
desafios e a realização de seus sonhos.


