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VIACREDI NO PARANÁ UMA 
RELAÇÃO CADA VEZ MAIS PRÓXIMA 

Seguimos trabalhando para estreitar laços e atender cada vez 
melhor a comunidade paranaense. Ao todo, já são mais de 60 
mil cooperados no estado, atendidos nas quatro cidades de 
atuação da Cooperativa: Curitiba, Pinhais, Piraquara e São José 
dos Pinhais; e também pelo nosso time de atendimento digital. 
E não paramos por aí! Em abril será  inaugurado 10° Posto 
de Atendimento no Centro de Curitiba. Assim, a Viacredi e o 
estado do Paraná seguem caminhando juntos em direção ao 
desenvolvimento econômico e social de toda a comunidade. 

O novo PA fica
na tradicional Rua 
XV de novembro, 
621 - Loja 01, do 
edifício da Associação 
Comercial do Paraná.



Balancete mensal
Número de cooperados

28/02/2022
819.334

28/02/2021
651.070 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

 8.939.727 

 37.120 

 2.624.264 

 6.166.367 

 85.629 

 26.347 

 446.171 

 396.972 

 92.211 

 546 

 (43.558)

 9.385.898 

 7.567.547 

 27.038 

 2.654.405 

 4.827.436 

 30.959 

 27.709 

 391.673 

 351.216 

 75.181 

 548 

 (35.272)

 7.959.220 

%

%

18%

37%

-1%

28%

177%

-5%

14%

13%

23%

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

   279.744 

 233.684 

 46.060 

 (192.528)

 (77.489)

 (4.803)

 (110.236)

 87.216 

 (61.665)

 34.744 

 3.833 

 (31.880)

 (51.879)

 (16.483)

 25.551 

 8 

 25.559 

  157.410 

 148.229 

 9.181 

 (61.686)

 (13.372)

 (1.466)

 (46.848)

 95.724 

 (47.794)

 26.758 

 1.596 

 (24.707)

 (38.185)

 (13.256)

 47.930 

 39 

 47.969 

78%

58%

402%

212%

479%

228%

135%

-9%

29%

30%

140%

29%

36%

24%

-47%

-79%

-47%

%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

7.299.087 

6.741.988 

1.430.351 

5.208.769 

 102.868 

 -   

 299.969 

 257.130 

2.086.811 

1.387.447 

 560.224 

 113.581 

 25.559 

9.385.898 

6.108.627 

5.753.882 

1.366.634 

4.271.125 

 116.123 

 62 

 171.530 

 183.153 

1.850.593 

1.206.392 

 469.360 

 126.872 

 47.969 

7.959.220 

19%

17%

5%

22%

-11%

100%

75%

40%

13%

15%

19%

100%

-47%

18%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Março
Fevereiro
Janeiro
Dezembro

Mês % R$
0,24
0,43
0,52
0,50

2.444,30
2.438,51
2.428,10
2.415,45

Variação (%)
-

0,48
0,64
0,30

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.212,00

R$ 5,02

R$ 5,03

Compra

Venda

Março de 2022

11/03/2022

11/03/2022

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

Março
Fevereiro
Janeiro
Dezembro

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

0,5976*
0,5000
0,5480
0,5000

0,5976*
0,5000
0,5480
0,4412

% %

0,9276*
0,7550
0,6973
0,5867

0,9279*
0,7550
0,6973
0,5867

%

-
1,01
0,54
0,95

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

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 Março 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 com a função de registrar a renda de juros recebidos pela Cooperativa, 
relativa às aplicações de recursos na Cooperativa Central ou 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: 44.520 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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Itajaí Itaipava

Wigold Janz Elton Schmitz Ricardo Woelfer

Se você tem entre 17 (completos até 31/12/22) e 21 anos 
e quer fazer parte de uma instituição cheia de propósito, 
inscreva-se no nosso programa Aprendiz Cooperativo. São 
mais de 11 vagas abertas nas cidades catarinenses de Ascurra, 
Indaial, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. 

O período de atuação é de um ano e meio e os contratados 
terão uma jornada de trabalho de 20 horas por semana, 
possibilitando uma formação técnica alinhada ao desenvolvimento 
pessoal e profissional do jovem dentro da Cooperativa.

Mercado de trabalho

Seja um Aprendiz Cooperativo

Gladis Cristina 
Porath Sasse

Rosane FerreiraHelenice Rosana 
Tribess

Ivo Nei Koslopp Cristiano Rodolfo 
Tironi

Joao Cesar 
Moser

Daisy Cristina de 
Aragao

Tereza Carmen 
Barni Teixeira

Ana Francisca 
Ponchirolli Demarch

Gerson Gert 
Mantau

Rodolfo 
Schvambach Junior

Sergio Ricardo de 
Souza

Acesse o nosso site, veja o 
regulamento completo e faça 
sua inscrição até 24 de março. 
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Acessibilidade

Ser uma empresa mais humana, sustentável, ética, diversa 
e inovadora faz parte da essência da Viacredi. E foi justamente 
por colocar isso em prática no nosso dia a dia, que a Cooperativa 
foi premiada como uma das melhores instituições para o Brasil.

A premiação, realizada pela Humanizadas, entidade que 
visa incentivar uma economia centrada nas pessoas, ocorreu 
no dia 23 de março e contou com a presença da gerente de 
gente, cultura e comunicação cooperativa da Viacredi, Letícia 
Liene Pasold, em um bate-papo sobre a cultura consciente em 
instituições financeiras.

O prêmio é o resultado de uma pesquisa realizada com 
todos os públicos com os quais a Cooperativa se relaciona: 
colaboradores, lideranças, cooperados, parceiros e comunidade.

No levantamento a Cooperativa alcançou a classificação AA, 
segundo mais alto em uma escala de 11 níveis.  A avaliação 
coloca a Viacredi em um grupo de instituições que estão em 
um estágio de qualidade extremamente alto, com relações 
muito saudáveis e com uma alta consciência de geração de 
valor a todas as pessoas. 

Reconhecimento

Humanizadas premia Viacredi como uma das 
melhores instituições para o Brasil

Reforçando nosso compromisso com a inclusão, disponibilizamos o atendimento 
em Libras,, a Língua Brasileira de Sinais, por meio do Serviço de Atendimento ao 
Cooperado (SAC) do Sistema Ailos.

Os intérpretes estão disponíveis no atendimento remoto via chamada de 
vídeo, pelo site da cooperativa. O serviço também está presente nos postos de 
atendimento presenciais. O atendimento em Libras pelo site ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, já o atendimento presencial pode ser acessado das 10h 
às 16h. Com essa prática, visamos proporcionar aos cooperados com deficiência 
auditiva a experiência de receber um atendimento consultivo e direcionado.

Atendimento em Libras no SAC

“Pretendemos manter o nosso 
trabalho, com inspiração e foco 
para melhorar ainda mais a 
nossa relação com todos. 
Temos o desejo de seguir 
contribuindo para o 
desenvolvimento social 
e econômico das 
comunidades em que 
estamos presentes por 
meio do nosso propósito: 
unindo pessoas e 
transformando vidas.”

Leticia Liene Pasold, 
gerente de gente, cultura 
e comunicação cooperativa 
da Viacredi

No site da Cooperativa, deslize a página até o rodapé

Em “Fale Conosco”, clique no botão “Atendimento em Libras”

Você será direcionado para uma nova aba

Preencha o formulário com suas informações e tenha um documento de identificação com foto em mãos

Recomendamos que o acesso seja feito por um computador

Caso acesse pelo celular, opte pelos navegadores Google Chrome ou Safari

Veja como acessar:
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Se você é um novo cooperado da 
Viacredi, não perca essa oportunidade. 
Procure seu posto de atendimento 
para conferir a data do seu evento. 

Todo novo cooperado se torna também um novo 
dono da Viacredi e vai ajudar a definir os rumos 
da Cooperativa. Por isso, no cooperativismo, é tão 
importante que haja a integração entre as pessoas e os 
princípios que praticamos.

Sendo assim, sempre que um novo cooperado se 
associa à Viacredi, nós os convidamos para participar do  
encontro de boas-vindas, também conhecido como EBV. 

Neste encontro, apresentamos os princípios e 

Encontro de boas-vindas aos novos cooperados

Educação

benefícios do cooperativismo e seu impacto na vida das 
pessoas e no desenvolvimento da comunidade. Dessa 
forma, os novos cooperados criam laços, absorvem os 
valores e se sentem parte da Cooperativa.

Que tal fazer um investimento seguro que, além 
de poupar e proteger o seu dinheiro, te dá acesso a 
melhores linhas de crédito com menores taxas de 
juros? É isso que acontece quando os cooperados 
aumentam a participação no capital social da 
Cooperativa, investindo nas cotas de capital. 

As cotas de capital social são fontes de recursos 
da Cooperativa, dando estabilidade e solidez para 
nossa operação. E o cooperado recebe juros sobre 
o Capital que tem investido. Quanto maior for a sua 
cota capital, mais benefícios o cooperado pode ter - 
como linhas de crédito com taxas de juros menores. 

Ou seja, é bom para o cooperado de dois jeitos: 
ao receber os rendimentos do valor investido e 
tendo acesso a melhores oportunidades na hora 
de pegar um empréstimo. Tudo isso reflete no 
desenvolvimento de toda a comunidade. É a famosa 
reciprocidade: só é bom para a Cooperativa se 
também for bom para o cooperado.

É possível investir nas cotas de capital  por meio 
do Plano de Cotas. Nele, o cooperado define um 
valor a ser debitado de sua conta mensalmente, 
aumentando seu capital ao poucos e continuamente.

Cota de capital: conheça os benefícios 
de investir na sua Cooperativa

Investimentos

Possibilidade de redução nos juros de 
empréstimos.

Rendem juros todos os anos

Excelente maneira de poupar, de forma 
simples e duradoura.

Garantem estabilidade e solidez à 
Cooperativa

Permitem aos cooperados o acesso a linhas 
de crédito com mais facilidade

Aumente sua cota em parceria com o BNDES
Na Viacredi, os cooperados também têm a possibilidade de aumentar a sua cota de capital com uma linha de 
crédito do BNDES exclusiva para esse fim. É o Procapcred, que concede financiamentos para a aquisição de 
cotas, com boas condições para o cooperado e promovendo o fortalecimento da Cooperativa. 
Se quiser entender mais como funciona o Procap, procure um de nossos postos de atendimento. Lá, vamos 
explicar as condições e mostrar como você pode aderir a esse financiamento.

Vantagens de aumentar o capital social
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Na edição passada, mostramos a história dos sete princípios do cooperativismo e 
explicamos o primeiro deles, a adesão voluntária e livre. Neste mês, vamos dar sequência 
e entender o segundo: a gestão democrática. 

Série Princípios do Cooperativismo

Cooperativismo

Gestão democrática

O segundo princípio do cooperativismo dá 
continuidade à cultura do voto criada pelos 
pioneiros de Rochdale, que fundaram a primeira 
cooperativa moderna e estabeleceram as 
diretrizes que guiam as cooperativas até hoje. Ele 
reforça que as cooperativas sejam organizações 
democráticas e controladas por seus associados.
Dessa forma, a cooperativa assegura que todos 
acompanhem as políticas e a evolução da 
instituição, participando de todas as decisões. 
Afinal, em uma cooperativa, todo cooperado é, 
também, um dono. 

As cooperativas são organizações 
democráticas controladas por todos os 
seus membros, que participam ativamente 
na formulação de suas políticas e na 
tomada de decisões. Os representantes 
oficiais são eleitos por todo o grupo. Em 
uma cooperativa, os membros têm direito 
igualitário ao voto (um membro, um voto) e 
cooperativas de outros níveis também são 
organizadas em uma formato democrático.

Aliança Cooperativa Internacional

2

O princípio na prática
A gestão democrática é exercida por meio das assembleias, nas quais a Cooperativa presta 
contas de seus resultados e os cooperados decidem sobre nossos próximos passos.
Por causa da grande quantidade de cooperados - mais de 800 mil - a Viacredi pratica um sistema 
representativo, em que delegados são eleitos para representar as posições e os votos de cada 
um dos grupos de associados.
Neste ano, possibilitamos a participação remota, por meio de assembleias online ao vivo ou 
gravadas, sem deixar ninguém de fora. E abril é o mês de conhecermos as decisões tomadas 
pelos cooperados durante a assembleia geral ordinária.

“

”

PR
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Nos próximos informativos, você conhecerá os outros cinco princípios cooperativistas: Participação 
Econômica dos Membros; Autonomia e Independência; Educação, Formação e Informação; 
Intercooperação; e Interesse Pela Comunidade.

Está chegando a Assembleia Geral Ordinária 2022! 
Os delegados, eleitos nas Assembleias de Grupo 
de Cooperados, vão se reunir para representar 
e homologar os votos do seu grupo. A AGO irá 
apresentar e validar os resultados das Assembleias 
de Grupo referentes à proposta de distribuição das 
sobras de 2021, o planejamento para 2022 e demais 
assuntos que contemplam o edital.  Acompanhe a 
assembleia e fique por dentro dos próximos passos 
da nossa Cooperativa!

Assembléia

Juntos escolhemos os melhores caminhos
O evento será realizado ao vivo, no 
dia 26 de abril, a partir das 19h, no 
Facebook da Viacredi ou pelo canal 
do Sistema Ailos no YouTube.

Toda a transmissão estará  acessível 
em Libras,a língua brasileira de 
sinais. Afinal, acessibilidade e 
inclusão são essenciais para a 
democracia. 
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Você já sabe que a Cooperativa conta com atendimento 
presencial, via SAC, por WhatsApp e chat na Conta Online. 

Para estar sempre conectado conosco e, ao mesmo tempo, 
manter seus dados seguros, é importante ter alguns cuidados.

Caso você não tenha certeza se a pessoa do outro lado 
da tela é um colaborador da Cooperativa, lembre-se: não 
enviamos SMS, WhatsApp ou e-mail solicitando dados 
pessoais ou da sua conta, como senha e frase, nossa equipe 
também não solicita PIX, transferência ou pagamento para 
testar sua conta. Ainda que o contato se identifique como 
nosso colaborador, não repasse estas informações. Elas 
também não serão solicitadas por meio de ligação telefônica.

Fique atento a pedidos suspeitos, que podem ser 
utilizados como meio para coleta ilegal de dados. Como 
exemplo: a Cooperativa não envia links solicitando 
atualização cadastral ou do App Ailos.

Se precisar de ajuda, conte com a nossa equipe nos 
Postos de Atendimento ou via SAC 0800 647 2200. Juntos, 
seguimos prezando pela sua segurança.

Proteja os seus dados e evite golpes

Segurança 

IMPORTANTE: dê preferência para o celular ao entrar 
em contato com o SAC. Caso utilize o telefone fixo, 
garanta que a ligação com o golpista foi encerrada. 
Desligue o telefone, aguarde alguns segundos, 
verifique o sinal e então faça a nova ligação.

Acesse mais dicas de segurança 
no QR Code ao lado!

Sabemos que muitas vezes o processo da 
declaração do imposto de renda pode gerar dúvidas. 
Além disso, todos os anos a Receita Federal também 
pode realizar mudanças na forma de declaração. Este 
ano, uma das novidades é que: ao invés de informar 
os dados tradicionais da Cooperativa (como: nº de 
conta, nº da agência e nº do Banco), você deverá 
informar a sua chave do Pix cadastrada com o seu 
CPF. Não será permitido o uso de e-mail, telefone ou 
chave aleatória, apenas o CPF. 

Caso você ainda não tenha o seu CPF como uma 
chave Pix aqui na Viacredi, você poderá cadastrar ou 
pedir a transferência direto no aplicativo Ailos.

E lembre-se: O seu informe de rendimentos na 
Cooperativa já está disponível. Ele pode ser emitido 

Imposto de renda

Nós preparamos um material explicativo com várias dicas 
e orientações para você.  Escaneie o QR Code e confira:

Cadastre PIX pelo CPF e receba a sua restituição
tanto na Conta Online ou em algum de nossos postos 
de atendimento.

 O prazo para a declaração se encerra no dia 29 
de abril e se você quiser saber mais sobre como 
declarar o Imposto de Renda, 
confira o curso “Declaração do 
IR 2022”, que disponibilizamos 
no Progrid EAD. Não  
deixe para declarar o 
seu IR na última 
hora, conte com a 
gente em caso de 
dúvidas.
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