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AILOS APROXIMA
COMPROU, COOPEROU

Você já conferiu a nova versão do Ailos Aproxima? A plataforma foi 
totalmente repaginada. Nela, nossos cooperados empreendedores 

podem anunciar seus produtos e serviços para os demais cooperados 
e também à comunidade. Assim, cooperados que vendem e 

que compram se conectam, impulsionando os negócios locais e 
fortalecendo a economia regional. Conheça as novidades na página 4.



Balancete mensal
Número de cooperados

31/01/2022

809.223

31/01/2021

640.938 26%

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

 8.948.887 

 35.844 

 2.698.052 

 6.104.509 

 83.173 

 27.309 

 445.543 

 396.972 

 90.760 

 546 

 (42.735)

 9.394.430 

 7.538.874 

 25.446 

 2.777.331 

 4.681.143 

 26.991 

 27.963 

 391.951 

 351.216 

 74.875 

 548 

 (34.688)

 7.930.825

%

%

19%

41%

-3%

30%

208%

-2%

14%

13%

21%

0%

23%

18%

%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

  137.809 

 114.557 

 23.252 

 (97.001)

 (38.154)

 (2.445)

 (56.402)

 40.808 

 (29.893)

 17.476 

 1.753 

 (15.405)

 (24.738)

 (8.979)

 10.915 

 (16)

 10.899 

 77.846 

 72.935 

 4.911 

 (30.214)

 (6.980)

 (784)

 (22.450)

 47.632 

 (23.963)

 13.257 

 949 

 (11.913)

 (18.596)

 (7.660)

 23.669 

 66 

 23.735 

77%

57%

373%

221%

447%

212%

151%

-14%

25%

32%

85%

29%

33%

17%

-54%

-124%

-54%

%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 Acumuladas

Sobras ou Perdas do Ano

Total do Passivo

7.336.124 

6.738.905 

1.484.543 

5.151.513 

 102.849 

 25 

 298.501 

 298.693 

2.058.306 

1.373.602 

 560.224 

 113.581 

 10.899

9.394.430

6.112.823 

5.730.537 

1.354.009 

4.260.542 

 115.986 

 59 

 174.261 

 207.966 

1.818.002 

1.198.035 

 469.360 

 126.872 

 23.735

7.930.825

20%

18%

10%

21%

-11%

-58%

71%

44%

13%

15%

19%

-10%

-54%

18%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Fevereiro
Janeiro
Dezembro
Novembro

Mês % R$

0,43
0,52
0,5

0,94

2.438,51
2.428,10
2.415,45
2.403,54

Variação (%)

-
0,64
0,3

0,71

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.212,00

R$ 5,27

R$ 5,27

Compra

Venda

Fevereiro de 2022

09/02/2022

09/02/2022
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 02/02/2022) 10,75%

Fevereiro
Janeiro
Dezembro
Novembro

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

0,5000*
0,5480
0,5000
0,5000

0,5000*
0,5480
0,4412
0,3575

% %

0,8064*
0,6973
0,5867
0,4859

0,8064*
0,6973
0,5867
0,4859

%

-
0,54
0,95
1,25

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

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

0,95% a 7,34%

0,83% a 3,03%

1,53% a 3,51%

1,11% a 3,93%

1,09% a 1,84%

1,09% a 1,99%

0,64% a 3,69%

2,30% a 6,15%

2,80% a 7,60% + TR

Taxas ao mês

0,95% a 6,04%

0,83% a 3,03%

0,83% a 2,82%

1,53% a 3,51%

1,11% a 3,93%

1,09% a 1,84%

1,03% a 1,75%

2,30% a 5,05%

2,80% a 7,45% + TR

Taxas ao mês

2,22%

0,99% a 3,65%

Taxas ao mês

1,05% a 2,34%

Taxas ao mês

1,14% a 1,28%

Taxas ao mês

1,33%

Taxas ao mês

2,18% a 2,94%

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.

 Fevereiro de 2022

Rendimentos das Aplicações Fevereiro 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
Conta contábil que tem a função de registrar as receitas de empréstimos realizados 
pela instituição a seus clientes ou cooperados. Na Cooperativa, correspondem aos 
valores de juros pagos pelos cooperados relativos às operações de crédito.

Caderneta de Poupança CDI Selic IPCA

CUB2006*** INCC
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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: 44.370 exemplares - distribuição gratuita. 
Conselho Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli S. Thiago, Diana 
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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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Brusque Dom 
Joaquim

Indaial Nações

Guabiruba

Adriana Flor Alexsandra Jacinto 
de Amorim

Roque Bambineti

Na nota “Seguro Residencial no App Ailos”, divulgada no Informativo de fevereiro, em que anunciamos 
os planos de nosso novo seguro residencial, temos duas correções a fazer:

Na tabela em que explicamos as diferenças entre os planos, não mencionamos que o item “Roubo e Furto 
Qualificado de Bens fora do Local Segurado” está incluso no Plano Especial.

Além disso, para tirar dúvidas sobre o seguro residencial, você pode ligar para o número 0800 647 2200. 

Errata

Correção sobre seguro residencial

Rejani Nadir 
Bloemer

Carlos Eduardo 
Schwarz

Gelson Bueno de 
Oliveira

Arlete de Fatima 
Sezerino Brassiani

Mara Aparecida 
Tambani

Elaine Cristina 
Moser Lepeck

Julio Cesar ZorrerJulio Cesar Carvalho Marcia Maria Back

Neusa Sapeli 
Teixeira
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Comunidade

Prestigiar os negócios locais significa apoiar as 
comunidades e incentivar o crescimento da economia local. 
Para isso, deixamos o Ailos Aproxima, nossa plataforma de 
marketplace, de cara nova. Além de uma nova identidade 
visual, que permite que você encontre facilmente as 
melhores promoções, a plataforma disponibiliza às lojas 
diferentes soluções de logística, inclusive utilizada pelo 
próprio vendedor. Tudo para que a coleta e a entrega 
do pedido ocorram mais rapidamente. O Ailos Aproxima 
conecta quem vende e quem compra, unindo cooperados 
e toda a comunidade para o desenvolvimento regional. 

Inovação

Ailos Aproxima: novas opções para vender e comprar 

E os benefícios para quem compra?

Acesse o site ailosaproxima.coop.br 
e confira! 

Vanildo Leoni, diretor executivo da Viacredi, ressalta 
a importância dos benefícios da Cooperativa nas 
finanças pessoais e na economia da região: “Quando 
oferecemos produtos financeiros mais adequados  
à realidade das pessoas e que não visam a rentabilidade 
de um pequeno grupo de acionistas, mas a realização 
de sonhos e o desenvolvimento de toda comunidade, 
estamos reforçando a Economia da Cooperação”.

Isso significa que esse recurso gera um circulo virtuoso 
e movimenta o negócio local, onde as pessoas vivem. 

Seguindo os princípios do cooperativismo, 
trabalhamos para que todos cresçamos juntos. Por isso, 
é com orgulho que anunciamos que, devido à confiança 
de nossos mais de 800 mil cooperados e o impacto 
das nossas soluções, a Viacredi gerou um resultado 
econômico e social de R$ 1,4 bilhão, em 2021. 

A Economia da Cooperação é a soma do valor que 
cada cooperado economizou ao utilizar os produtos 
e serviços da Cooperativa e o quanto recebeu em 
rendimentos dos investimentos que fez na Viacredi, em 
comparação a outras instituições financeiras.

O valor economizado permanece na comunidade, 
gerando riqueza e criando oportunidades. Sabia 
que você pode conferir o quanto economizou sendo 
cooperado da Viacredi? Visite seu Posto de Atendimento 
e peça informações sobre sua Economia da Cooperação.

São mais de 2000 produtos  
cadastrados e crescendo

Entrega ágil e segura

Fortalecer o comércio local

Diversas formas de pagamento, como pix, 
cartão e boleto

Com ele, você pode comprar seus produtos 
favoritos sem sair de casa, enquanto reforça 
o comércio da sua região e fortalece o 
cooperativismo. O Ailos Aproxima é assim: 
comprou, cooperou!

Segue a gente:  
@ailosaproxima

Economia da Cooperação: 
economia para o cooperado, 
riqueza para a região
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Os 7 princípios do cooperativismo têm origem na 

primeira cooperativa moderna, criada em 1844 na cidade de 
Rochdale, na Inglaterra, e guiam a cultura cooperativista até 
hoje. Originalmente, os princípios eram: adesão livre; controle 
democrático; devolução do excedente ou retorno sobre as 
compras; juros limitados ao capital; neutralidade política, 
religiosa e racial; vendas a dinheiro e à vista; e fomento do 
ensino em todos os graus.

Com a difusão e amadurecimento do cooperativismo, 
os princípios de Rochdale foram adotados pela Aliança 
Cooperativa Internacional em 1937. Com o passar do tempo, 
os princípios foram revisados e modernizados para que 
possam ser aplicados por todos os tipos de cooperativas. A 
versão atual do texto foi formulada em 1995. 

O papel dos 7 princípios do cooperativismo é preservar 
a cultura que diferencia as cooperativas de outras 
organizações. Por isso, estamos iniciando esta série, em 
que explicaremos um princípio por mês e mostraremos 
como o colocamos em prática na Viacredi. No quadro ao 
lado, resumimos cada um dos sete princípios. E, a seguir, 
começaremos, nesta edição, explicando detalhadamente o 
primeiro princípio. Confira!

Série explica princípios do 
cooperativismo na prática 

Cooperativismo

Os 7 Princípios do 
Cooperativismo

Adesão voluntária e livre

Gestão democrática

Participação econômica  
dos membros

Autonomia e independência

Educação, formação e 
informação

Intercooperação

Interesse pela comunidade

1
2
3
4
5

7
6

Adesão voluntária e livre

Na prática, este princípio significa que as cooperativas 
estão abertas a acolher a todos, sem dicriminação de 
qualquer natureza. 
Por outro lado, todos que desejam ingressar e usufruir 
dos serviços de uma cooperativa devem estar cientes 
das responsabilidades inerentes da associação.
Este princípio se aplica às relações de todos os entes 
do cooperativismo, sejam eles associados, entidades, 
federações e outras organizações.

As cooperativas são organizações 
voluntárias, abertas a todas as 
pessoas aptas a utilizar os seus 
serviços e dispostas a aceitar as 
responsabilidades de adesão, sem 
discriminação de gênero, social, 
racial, política ou religiosa

Aliança Cooperativa Internacional

1

O princípio na prática
Todas as pessoas da comunidade onde a Viacredi atua e que se identificam com nossos 
objetivos podem se tornar cooperadas. Assim, proporcionamos inclusão e cidadania financeira 
aos nossos mais de 800 mil associados. 
Estamos presentes em 26 municípios, com 105 Postos de Atendimento e também nos canais 
digitais. Além disso, fazemos parte do Sistema Ailos, que disponibiliza mais de 550 caixas 
eletrônicos nos estados Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
É o primeiro princípio colocado em prática!

“

”
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Não é por acaso que a Caderneta de poupança 
é uma das formas preferidas dos brasileiros na 
hora de guardar dinheiro: ela é segura, fácil de 
usar e o dinheiro investido pode ser resgatado a 

qualquer momento. E agora você pode ter a sua 
Caderneta de poupança na Viacredi!

Você sabe: estamos sempre pensando em te 
oferecer as melhores opções na hora de gerir o 
seu dinheiro para que você possa ter uma vida 
financeira saudável e planejada.

Na poupança, seu dinheiro rende 

mensalmente, em uma data fixa, levando em 
conta o dia do investimento. Além de tudo, os 
rendimentos são isentos de Imposto de Renda 
para Pessoa Física.

Por meio  do APP Ailos, você pode gerir 
facilmente seus investimentos na poupança, 
fazendo aplicações, resgates e consultas com 
poucos toques. 

A caderneta de poupança já está disponível

Investimentos 

Veja mais vantagens de manter 
sua poupança conosco

Segurança e credibilidade

Ajuda a financiar a  
casa própria

Transparência

Retorno das sobras

Atendimento consultivo

Poupe aqui. Planeje  
seu futuro com a gente

A hora de declarar o imposto de renda está se 
aproximando, e a Viacredi já disponibilizou o Informe de 
Rendimentos aos cooperados. O documento, necessário 
para a declaração do IR junto à Receita Federal, pode ser 
obtido pela conta online ou em um de nossos postos de 
atendimento. 

Para consultar seu informe pela internet, acesse sua 
conta pelo site viacredi.coop.br, clique no menu Conta 
Corrente e, em seguida, vá em Informe de Rendimentos.

A gente sabe que pode ser um pouco complicado entender 
como o Imposto de Renda deve ser declarado e quais são os 
dados necessários. Caso precise de apoio, procure o Posto 
de Atendimento da sua região para conhecer as opções de 
cursos que temos disponíveis para lhe orientar a preencher 
os dados requisitados pela Receita Federal.

Não se esqueça de informar os dados da sua conta na 
Viacredi para receber a restituição. 

Acesse o Informe de 
Rendimentos da sua conta 

 Imposto de renda

Que tal antecipar a 
devolução do seu IR?

Se você tem imposto a receber, é possível 
realizar o adiantamento da sua restituição 
do IR com crédito da Viacredi, com taxa 
de 1,44% a.m. e prazo de até 270 dias para 
pagar. Ficou interessado? Consulte um de 
nossos postos de atendimento.
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Sempre que estamos lidando com assuntos 
financeiros, surge uma preocupação: a segurança 
dos nossos dados. Com tantas tentativas de golpes 

e roubos de informações pessoais, é necessário 
ficar atento.

Dados são recursos cada vez mais valiosos, 
por isso é tão importante saber como protegê-
los. Tomando cuidados, você previne que sua 
identidade seja usada por gente mal-intencionada 
e evita que informações particulares caiam em 
mãos erradas.

A segurança dos seus  dados pessoais e 
financeiros é um assunto sério para gente.  Temos 
medidas para assegurar que suas informações 
pessoais estejam bem guardadas, de acordo com 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Nossa 
dedicação nessa área é tanta que fomos, inclusive, 
reconhecidos nacionalmente pela consultoria 
Gartner como exemplo a ser seguido.

Quando tratamos de segurança dos dados 

pessoais e financeiros, todo cuidado é pouco. Veja, 
então, algumas dicas para se proteger:

Proteja seus dados e evite cair em golpes

Segurança

A educação é capaz de desenvolver a comunidade 
e mudar vidas. Não à toa, que é um dos princípios 
do Cooperativismo. Por isso, a Viacredi prioriza o 
investimento em programas e plataformas que 
estimulam o seu crescimento por meio de cursos e 
treinamentos do PROGRID.

O PROGRID ajuda quem quer aprender de forma 
fácil, rápida e sem custos, com eventos online ao 
vivo e gravados. Assim, você tem mais de 100 cursos 
disponíveis na plataforma em EAD para se aprimorar.

Confira os cursos e eventos deste mês

Educação

Não passe seus dados a desconhecidos

Os fraudadores usam diversas abordagens 
para a obtenção de informações sigilosas, 
como ligações em que golpistas se passam 
por atendentes de empresas. Esse método é 
chamado de engenharia social. Caso alguém 
peça suas senhas, não passe. Essa é uma 
informação impessoal e intransferível que 
nunca será solicitada por instituições sérias.

Não abra anexos de emails suspeitos. 

Muitas vezes, criminosos tentam invadir 
o seu computador por meio de arquivos 
maliciosos disfarçados de boletos, notas 
fiscais ou comprovantes que, quando 
abertos, coletam seus dados.

Se parece muito bom, desconfie

Fique sempre com o pé atrás quando 
receber mensagens com ofertas de 
presentes, brindes ou descontos 
imperdíveis.

Não deixe passar a oportunidade de agregar sabedoria 
e aprender novas habilidades. Confira os cursos 
disponíveis no PROGRID com o QR Code.
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Decisões

Ainda dá tempo de participar das assembleias!
Juntos, chegamos mais longe! Caso você não 

tenha participado das assembleias, ainda da 
tempo. Para dar chance de participação a todos 
os cooperados, neste ano estendemos a duração 
das Assembleias Digitais Gravadas até o dia 31 
de março. Independente da data do seu evento 

ao vivo, você pode participar e votar direto pelo 
APP Ailos ou Conta Online, clicando no botão 
“Assembleia”. 

O importante é não ficar de fora desse momento 
tão importante de prestação de contas e definição 
de rumos da Cooperativa, seguindo o princípio 
cooperativista de gestão democrática. Lembrando 
que, neste ano, é possível acessar as Assembleias 
pelo aplicativo Ailos ou Conta Online, no momento 
que melhor se encaixar no seu dia. Assim, ficou 
ainda mais fácil para você nos ajudar a escolher os 
melhores caminhos.

Participe das decisões da Cooperativa, 
acesse: viacredi.coop.br/assembleias

Para a Viacredi, sempre é hora de fazer o bem e exercer 
o espírito da solidariedade. Por isso, durante as nossas 

assembleias, além de ficar por dentro dos resultados de 2021 
e decidir os nossos próximos passos, você também estará  
ajudando a comunidade.

O cooperado que participar das Assembleias poderá 
escolher, entre as entidades indicadas pelo seu Posto de 
Atendimento, para qual instituição deseja que a Cooperativa 
faça a doação. A cada participação, a Viacredi doará R$10,00. 
Essa é mais uma forma de retribuir à comunidade que nos 
acolhe e nos permite contribuir com o seu desenvolvimento. 

Sua participação faz a diferença 
na sua comunidade 

Assembleias 2022

Conheça a lista das entidades que fazem 
parte da Ação Social das Assembleias ou 
acesse viacredi.coop.br/iniciativasdobem 
em “Assembleias Solidárias”

“As assembleias são um momento 
crucial para os cooperados 
sentirem que fazem parte da 
Cooperativa. É ali que eles poderão 
ajudar nas principais decisões 
dentro de uma cooperativa. Então 
com certeza, eu participo sim 
das assembleias. Porque o meu 
voto decide o futuro da Viacredi. 
Então as assembleias dão essa 
liberdade para o cooperado 
participar desse futuro.”

Sara Beatriz Galvão, 
publicitária
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