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ASSEMBLEIAS 2022

JUNTOS ESCOLHEMOS 

OS MELHORES 

CAMINHOS
As Assembleias são a essência da 
democracia cooperativista e proporcionam  
ao cooperado participação direta nas 
decisões da cooperativa. Para garantir 
que todos os cooperados exerçam 
o seu direito, o período para 
participar, tirar suas dúvidas 
e votar, foi ampliado. Acesse 
viacredi.coop.br/assembleias 
e participe. Confira mais 
detalhes na página 6.

ASSEMBLEIA  
DIGITALAO VIVO

Participe e vote ao vivo, com data 
e hora marcada, por meio do APP 
Ailos ou Conta Online.

ASSEMBLEIA  
DIGITAL GRAVADA

Você escolhe o melhor momento para 
participar e votar, de 01/02 até 31/03, 
direto pelo App Ailos ou Conta Online. 
Não precisa marcar horário.

Escolha a melhor forma de participar:



Balancete mensal
Número de cooperados

31/12/2021

796.078

31/12/2020

632.618 20%

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

 9.037.158 

 35.190 

 2.875.945 

 6.017.828 

 80.520 

 27.675 

 418.163 

 370.879 

 88.620 

 546 

 (41.882)

 9.455.321 

7.574.018 

 30.691 

 2.943.045 

 4.536.917 

 34.451 

 28.914 

 368.303 

 327.506 

 74.234 

 548 

 (33.985)

 7.942.321 

%

%

19%

15%

-2%

33%

134%

-4%

14%

13%

19%

0%

23%

19%

%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

 1.227.198 

 1.090.501 

 136.697 

 (611.668)

 (215.949)

 (18.029)

 (377.690)

 615.530 

 (338.636)

 191.198 

 15.063 

 (172.517)

 (287.760)

 (84.620)

 276.894 

 274 

 277.168 

 879.108 

 792.332 

 86.776 

(321.969)

(108.462)

 (10.339)

(203.168)

 557.139 

(273.404)

 152.666 

 12.392 

(142.605)

(206.172)

 (89.685)

 283.735 

 995 

 284.730 

40%

38%

58%

90%

99%

74%

86%

10%

24%

25%

22%

21%

40%

-6%

-2%

-72%

-3%

%
PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos sob Aviso e a Prazo

Depósitos Interfinanceiros

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas do Ano

Total do Passivo

7.397.759 

6.873.932 

1.652.997 

5.118.706 

 102.229 

 299.779 

 224.048 

2.057.562 

1.311.034 

 469.360 

 277.168 

9.455.321 

6.129.899 

5.804.075 

1.469.877 

4.218.364 

 115.834 

 176.788 

 149.036 

1.812.422 

1.159.830 

 367.862 

 284.730 

7.942.321 

21%

18%

12%

21%

-12%

70%

50%

14%

13%

28%

-3%

19%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contador
Adriana Schmitz Imme CRC-SC 038350/O-3

Indicadores Econômicos

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

Mês % R$

0,52
0,5

0,94
0,98

2.428,10
2.415,45
2.403,54
2.381,05

Variação (%)

-
0,3

0,71
0,8

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.212,00

R$ 5,67

R$ 5,67

Compra

Venda

Dezembro de 2021

10/12/2021

10/12/2021
Selic Meta a.a. (Reunião Copom08/12/2021) 9,25%

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

0,5438*
0,5000
0,5000
0,5000

0,5438*
0,4412
0,4412
0,3575

% %

0,7323*
0,7340
0,5867
0,4859

0,7323*
0,7340
0,5867
0,4859

%

-
0,73
0,95
1,25

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

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

0,86% a 6,67%

0,76% a 2,75%

1,39% a 3,19%

1,01% a 3,57%

0,99% a 1,67%

0,99% a 1,81%

1,68% a 3,35%

2,09% a 5,59%

3,45% a 6,80% + TR

Taxas ao mês

0,86% a 5,49%

0,76% a 2,75%

0,76% a 2,56%

1,39% a 3,19%

1,01% a 3,57%

0,99% a 1,67%

0,94% a 1,59%

2,09% a 4,59%

2,55% a 6,70% + TR

Taxas ao mês

2,02%

0,88% a 3,30%

Taxas ao mês

0,95% a 2,13%

Taxas ao mês

1,04% a 1,16%

Taxas ao mês

1,21%

Taxas ao mês

1,98% a 2,67%

Prazo

até 60 meses

até 60 meses

até 60 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 60 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.

 Janeiro de 2022

Rendimentos das Aplicações Janeiro de 2022 (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
Grupo contábil utilizado para demonstrar o total das receitas das instituições 
financeiras, relativas às operações de crédito. Na Cooperativa, essas receitas têm 
origem nas operações de crédito realizadas pelos cooperados e nos rendimentos 
recebidos de aplicações no mercado financeiro.

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  
Imagem de capa: Divulgação Viacredi

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 1125, Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 
4655. Tiragem: 45.170 exemplares - distribuição gratuita. Conselho Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli S. 
Thiago, Diana Pianezzer, Aline Gabrielle Pukall, Sandi Cristina Kammer Steinheuser, Bianca Kenschikowski de Borba, Debora Aparecida Caetano 
Sieves, Yuri Carlo Boeing, Rafael Augusto de Liz, Sendi Helena Felix, Julia Amado, Luiz Fernando Lima da Cruz, Marcelo Bona e Regina Hostin.

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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Benedito 
Novo - Alto 

Benedito

Jaraguá Do Sul 
- Figueira

Blumenau - 
Tribess

Rogerio Bitencourt Katia Klemann Nestor Oss Emer

A Viacredi está aqui para lhe ajudar a ter uma vida 
financeira saudável. Por isso, se algum imprevisto lhe 
impediu de quitar a sua prestação, procure a Cooperativa 
para negociar e regularizar sua situação de acordo com 
seu orçamento. 

Envie sua proposta e vamos trabalhar juntos para 
começar o ano com o pé direito e com as contas em dia. É 
fácil nos encontrar, veja nossos contatos no quadro ao lado.

Negociação

Comece o ano no azul

Mirton Harry 
Sommer

Berberina Bastos 
De Moraes

Nelson SjobergViviane Pereira 
Cabral 

Elemar Lopes

Erica Cecilia 
Hank Reiter

Arno BylaardtAlzira Maria Piske 
Haerthel

Ivan Carlo 
Marciniak

Telefones: (47) 3380-9650 e 

(47) 2101-5873

WhatsApp: (47) 99214-4066

regularizacaodedividas@viacredi.coop.br

Fale com a gente

3



Sustentabilidade

Práticas sustentáveis são certificadas 
pela ALESC

Criar soluções alternativas e inteligentes para 

contribuir com o desenvolvimento sustentável, 
econômico e social das comunidades em que atuamos 
é uma das premissas da Cooperativa.

Recentemente a Viacredi foi reconhecida com o 
Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina, 
concedido pela Assembleia Legislativa do Estado (ALESC). 
A premiação contempla organizações que, por meio 
de práticas sustentáveis, levam impactos positivos ao 
desenvolvimento da comunidade.

Este reconhecimento valida os compromissos 
assumidos pela Viacredi em seu planejamento 
estratégico com o desenvolvimento dos seus 
cooperados, colaboradores e comunidade. Estando em 
total alinhamento com os princípios cooperativistas, 
ampliando cada vez mais o círculo virtuoso e fortalecendo 
o cooperativismo nas cidades em que está presente.

O presidente do Conselho de Administração da Viacredi, 
Sr. Sergio Cadore, recebeu o certificado em Florianópolis.

A Viacredi recebeu o Selo Ouro no Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão - ciclo 2021, com nível de maturidade 
Rumo à Excelência, o mais alto da premiação. Desde 2013 
a Cooperativa já é reconhecida pelo SomosCoop. Na edição 
anterior, realizada em 2019, já havíamos recebido o prêmio no 
nível bronze, Rumo Excelência. 

Em 2021 a Cooperativa também foi reconhecida com o 
selo Destaque em Governança Corporativa – que reconhece 
as cooperativas com as melhores práticas e maturidade nos 
processos de governança. Esta última premiação foi concedida 
a apenas duas cooperativas em todo o Brasil e a Viacredi foi 
uma delas.

O reconhecimento é fruto do trabalho diário dos nossos 
colaboradores que cumprem suas funções com excelência, 
sempre com o objetivo de servir a nossa comunidade.

A premiação, que ocorre a cada dois anos, reconhece 
nacionalmente as cooperativas que promovem aumento de 
qualidade e competitividade no setor, por meio da adoção e do 
desenvolvimento de boas práticas cooperativistas de gestão e 
governança.

Premiação

Somos destaque no Prêmio Excelência em Gestão

“O Prêmio SomosCoop simboliza 

o esforço e o envolvimento de 

todos para a construção de uma 

cooperativa cada vez mais pautada 

em boas práticas de gestão, que 

se traduzem em profissionalismo, 
qualidade e a busca da excelência na 

entrega do nosso propósito a todos 

os cooperados.”

Vanildo Leoni, diretor executivo 
da Viacredi
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Começamos 2022 com uma 
excelente notícia: chegamos a mais 
um município paranaense! O novo 
Posto de Atendimento da Viacredi fica 
na cidade de Piraquara, na Avenida 
Getúlio Vargas, 657, Loja 02, no centro 
da cidade.

A inauguração reforça o crescimento 
da Cooperativa no estado do Paraná, 
iniciada há dois anos com o propósito 
de expandir horizontes e transformar 
mais vidas. O horário de atendimento 
do novo Posto de Atendimento será 
de segunda a sexta, das 09h30 às 

17h00.

Novo Posto de 
Atendimento

Paraná

Cuidar do patrimônio é pensar no 
futuro. Por isso, é importante saber 
como investir o seu dinheiro. E não 
precisa de muito pra começar. O 
importante é criar o hábito e buscar 
informação. “Muitas vezes parece que 
falar sobre dinheiro é algo complexo, 
mas é por meio do conhecimento que 
podemos desmistificar o assunto e 
fomentar a educação financeira”, explica 
Vagner Franceschi, especialista em 
negócios e investimentos na Viacredi. 

Para te ajudar a começar de vez 
a investir neste começo de ano, 
separamos cinco dicas simples. Confira:

Cinco dicas para começar 2022 investindo

Dinheiro

Conheça o seu perfil 
Antes de começar a investir, é importante ter clareza 
dos seus objetivos e riscos que está disposto a correr. 
Analise seu perfil de investidor no QR Code a seguir.

Defina seus objetivos 
Suas metas vão guiar os seus passos no mundo dos 
investimentos. Cada objetivo tem prazos e estratégias 
diferentes. Defina claramente seus objetivos.

Estude sobre investimentos
Entenda como funcionam os diferentes tipos de ativos 
para que você tome as melhores decisões. No PROGRID 
temos diversos cursos que podem lhe ajudar.

Tenha uma reserva 
Imprevistos acontecem. Antes de começar a investir, é 
importante ter uma reserva de emergência. Assim, sua vida 
financeira fica mais segura.

Não existe milagres, evite golpes
Investimento não é mágica. Os resultados podem levar 
tempo pra aparecer. Desconfie de promessas de retornos 
rápidos com rendimentos fora da realidade.

Precisa de ajuda para 
investir? Não esqueça 
que na Viacredi você tem 
especialistas à sua disposição 
nos Postos de Atendimento!

1

2

3

4

5
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Para nós, crescer significa 
transformar cada vez mais vidas. E 
assim compartilhamos mais um ano de 
resultados positivos, mesmo em meio 

a tantos desafios. Finalizamos o ano de 
2021 com mais de 795 mil cooperados 
atuando em prol do desenvolvimento 

de nossa comunidade.

Crescemos juntos em 2021

Resultados

Nós queremos estar cada vez mais perto de 
você, cooperado. Por isso, este ano, trouxemos 
muitas novidades para as Assembleias.

O período de participação e votação foi 
ampliado! Até 31 de março, você pode acessar 
a sua Assembleia a qualquer horário, dentro 
do seu APP Ailos ou Conta Online. Assim, ficou 
ainda mais fácil para você nos ajudar a escolher 
os melhores caminhos.

Além de conhecer os resultados de 2021, 
votar na distribuição das sobras e contribuir 
com  futuro da Cooperativa, você ainda ajuda a 
comunidade. A cada cooperado que participar e 
votar, a Viacredi irá doar R$ 10,00 para entidades 
de assistência social da região. Mais um motivo 
para você acessar o APP agora mesmo!

Escolha a melhor forma de participar, 
quando e como quiser

Assembleias 2022

Garanta sua participação nas assembleias. Acesse viacredi.coop.br/assembleias 
ou aponte a câmera do seu celular para o QRCode ao lado. 

70 anos de atuação

+ de 795 mil cooperados

105 Postos de Atendimento

+ de 1,9 mil colaboradores

+ de 500 mil participações no PROGRID  
e nos eventos Assembleares

R$ 9,5 bilhões em ativos

R$ 6,4 bilhões de saldo de Operações de Crédito

R$ 6,9 bilhões em depósitos totais

Resultado: R$ 277 milhões

Um resumo das conquistas de todos nós em 2021

6



Sabemos que conciliar as tarefas do dia a dia e 
controlar o vencimento e pagamento de todas as 
contas pode ser um grande desafio. É pensando nisso 
que a Cooperativa oferece uma solução para facilitar 
a gestão das cobranças e evitar dores de cabeça.

Com o Débito Direto Autorizado (DDA), todos 
os boletos emitidos no seu CPF ou CNPJ ficam 
disponíveis para pagamento na Conta Online e no 

App Ailos. Assim fica mais fácil controlar as contas! O 
serviço também garante sua segurança em caso de 
tentativa de fraude, além de prevenir pagamentos 
em duplicidade. Com menos preocupações, a vida 
fica mais leve!

Gerencie seus boletos com facilidade

Agilidade

A Viacredi distribuiu os Juros ao Capital de 2021, 
que são os rendimentos sobre a Cota de Capital que 
os cooperados têm na Cooperativa em 2021. O cálculo 
tem como base a média do capital mantido pelos 
cooperados durante o ano. Neste ano, os juros foram 
de 3,99%.

Por meio das Cotas de Capital, os cooperados 
contribuem com a formação do Capital Social da 
Viacredi, exercendo seus verdadeiros papéis de donos, 
um dos grandes diferenciais das cooperativas! Além 
disso, o capital fortalecido gera estabilidade e possibilita 
a oferta de empréstimos a juros mais baixos. 

Os Juros ao Capital foram creditados no dia 5 de 
janeiro. Para conferir o valor consulte seu extrato por 
meio da conta online ou diretamente nos Postos de 
Atendimento. 

Vale lembrar que as Cotas de Capital são um 
investimento de longo prazo aos cooperados que, por 
meio de um plano de cotas, determinam um valor a ser 
aplicado mensalmente de forma automática.

Cooperados recebem Juros ao Capital

Rendimentos

1 Acesse sua Conta Online no site da Cooperativa;

2 Selecione o menu Investimentos;

3 Em seguida, clique em Cotas Capital > Consultar.

Saiba como consultar o extrato pela Conta 
Online para visualização do crédito:
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Para ter acesso a todas essas vantagens, basta ativar o DDA pela Conta Online, no menu 

Pagamentos > Pagamento de DDA > Continuar > selecionar o aceite > finalizar em Aderir DDA. 
Ou pelo App Ailos, na guia Serviços > DDA, e siga as instruções.

Como ativar o DDA
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Sabia que seu trabalho pode transformar 
milhares de vidas! Que tal fazer parte da 
economia colaborativa, crescendo junto 
com uma organização que une pessoas e 
se desenvolve junto com a comunidade? Na 
Viacredi, você pode. 

Estamos com diversas oportunidades abertas 
na região do Paraná e de Santa Catarina, para que 
você desenvolva sua carreira na maior cooperativa 
de crédito do Brasil em número de cooperados. 

Confira as vagas disponíveis no site 
viacredi.coop.br/trabalhe-conosco. Ah, e na 
Viacredi as oportunidades estão abertas para 
todas as pessoas. Seja parte da nossa instituição, 
certificada pela Great Place to Work (GPTW) 
como a melhor cooperativa de crédito para se 
trabalhar em 2021.

Venha transformar 
sua vida profissional 

Carreira

Estamos sempre buscando 
maneiras de dar mais segurança, 

tranquilidade e praticidade à vida de 
nossos cooperados. E nada melhor 
do que saber que sua moradia 
está protegida dos imprevistos. 
Pensando nisso, agora é possível 

contratar seu seguro residencial via 
aplicativo Ailos. 

São três planos disponíveis, cada 
um levando em conta as diferentes 
necessidades que você possa ter: 
básico, essencial e exclusivo. 

A contratação é feita diretamente 
pelo aplicativo. O pagamento 
é por débito em conta, com 
parcelamento em até 10 vezes sem 
juros. A assistência está disponível 
24 horas por dia. Afinal, queremos 
que você conte conosco na hora 
que precisar. Acesse o aplicativo 
Ailos e confira qual plano é o mais 
adequado para você!

Seguro Residencial no App Ailos

Novidade

Em caso de dúvidas, ligue para 
0800 647 2200 ou aponte a câmera do 
seu celular para o QRCode ao lado. 

Plano básico

Casa

- Incêndio
- Danos elétricos

- RC familiar
- Vendaval, furacão, 
ciclone, torrado e 

granizo
- Perda e pagamento 

de aluguel
- Roubo/furto 

qualificado de bens
- Quebra de vidros

- Impacto de veículos
- Danos por água
- Tumultos, greves 

e lockouts
- Despesas 

extraordinárias

Plano especial

Casa

- Incêndio
- Danos elétricos

- RC familiar
- Vendaval, furacão, 

ciclone, torrado e granizo
- Perda e pagamento 

de aluguel
- Roubo/furto 

qualificado de bens
- Roubo/furto 

qualificado de bens fora 
do local segurado
- Quebra de vidros

- Impacto de veículos
- Danos por água
- Tumultos, greves 

e lockouts
- Despesas 

extraordinárias

Plano exclusivo
(imóveis acima de r$ 500.000,00)

Casa

- Incêndio
- Danos elétricos

- RC familiar
- Vendaval, furacão, 

ciclone, torrado e granizo
- Perda e pagamento 

de aluguel
- Roubo/furto 

qualificado de bens
- Roubo/furto 

qualificado de bens fora 
do local segurado
- Quebra de vidros

- Impacto de veículos
- Danos por água
- Tumultos, greves 

e lockouts
- Despesas extraordinárias

- Jóias e obras de arte
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