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 No dia 26 de abril, com a realização da Assembleia Geral Ordinária, 
concluímos nosso período assemblear. Ao todo foram mais de 
400 eventos de prestação de contas, mais de 70 mil participações, 
248 mil pessoas impactadas nas redes sociais e 754 delegados eleitos. 
Conheça os resultados completos na página 4 e 5.

ASSEMBLEIAS 2022: 
AGRADECEMOS A SUA 
PARTICIPAÇÃO 



Balancete mensal
Número de cooperados

31/03/2022
828.991

31/03/2021
663.288 25%

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

  9.202.488 

 34.169 

 2.840.420 

 6.207.782 

 94.041 

 26.076 

 447.066 

 396.972 

 93.958 

 546 

 (44.410)

 9.649.554 

 7.670.497 

 28.106 

 2.595.678 

 4.989.245 

 31.017 

 26.451 

 391.909 

 351.216 

 76.002 

 546 

 (35.855)

 8.062.406 

%

%

20%

22%

9%

24%

203%

-1%

14%

13%

24%

0%

24%

20%

%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

    432.733 

 358.699 

 74.034 

 (312.152)

 (126.079)

 (7.190)

 (178.883)

 120.581 

 (91.477)

 53.550 

 4.543 

 (46.953)

 (78.235)

 (24.382)

 29.104 

 120 

 29.224 

   241.327 

 226.387 

 14.940 

(101.071)

 (22.789)

 (2.232)

 (76.050)

 140.256 

 (74.469)

 41.714 

 2.301 

 (38.259)

 (60.447)

 (19.778)

 65.787 

 (24)

 65.763 

79%

58%

396%

209%

453%

222%

135%

-14%

23%

28%

97%

23%

29%

23%

-56%

600%

-56%

%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

7.546.946 

6.850.043 

1.429.194 

5.286.957 

 133.892 

 -   

 459.060 

 237.843 

2.102.608 

1.399.579 

 560.224 

 113.581 

 29.224 

9.649.554 

6.185.299 

5.821.546 

1.387.290 

4.328.578 

 105.678 

 64 

 168.813 

 194.876 

1.877.107 

1.215.112 

 469.360 

 126.872 

 65.763 

8.062.406 

22%

18%

3%

22%

27%

100%

172%

22%

12%

15%

19%

100%

-56%

20%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Mês % R$
0,70
0,24
0,43
0,52

2.461,35
2.444,30
2.438,51
2.428,10

Variação (%)
-

0,73
0,48
0,64

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.212,00

R$ 4,65

R$ 4,65

Compra

Venda

Abril de 2022

12/04/2022

12/04/2022
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 16/03/2022) 11,75%

Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

0,5898*
0,6089
0,5000
0,5480

0,5898*
0,6089
0,5000
0,5480

% %

0,8343*
0,8829
0,7550
0,6973

0,8343*
0,8829
0,7550
0,6973

%

-
1,62
1,01
0,54

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

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
1,40% - 4,98%
1,03% - 3,48%
2,54% - 4,04%

1,31% a 3,88%
1,31% - 1,99%
1,25% - 2,01%

2.47% a 4,24%
2,65% a 7,07%

3,90% a 7,60% + TR
Taxas ao mês
1,03% a 6,95%
1,03% - 3,48%
0,96% - 3,24%
2,54% - 4,04%

1,31% a 3,88%
1,31% - 1,99%
1,25% - 2,01%

2,65% a 5,81%
3,80% a 7,45% + TR

Taxas ao mês
2,55%

1,15% a 3,60%
Taxas ao mês
1,45% a 3,28%
Taxas ao mês
1,48% a 1,66%
Taxas ao mês

1,48%
Taxas ao mês
2,70% a 4,98%

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.

 Abril de 2022

Rendimentos das Aplicações Abril 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
95%
96%

97%
98%

100%
103%
105%
108%

98%
99%

100%
101%
103%
105%
107%
110%

101%
102%

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

90%
91%

93%
94%
95%
97%
98%

100%

91%
92%

94%
95%
96%
98%
99%

101%

92%
93%

95%
96%
97%
99%

100%
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

90%

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

Entenda o balancete
São os juros pagos aos cooperados por suas aplicações na Cooperativa, a outras 
instituições financeiras para obtenção de recursos, a provisão para inadimplência e as 
despesas com o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Caderneta de Poupança CDI Selic IPCA

CUB2006*** INCC

2



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: 43.970 exemplares - distribuição gratuita. Conselho Editorial VIACREDI: 
Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli S. Thiago, Diana Pianezzer, Aline Gabrielle Pukall, Sandi Cristina 
Kammer Steinheuser, Thiago Roncaglio Ravache, Debora Aparecida Caetano Sieves, Yuri Carlo Boeing, Estebam 
Damiao da Silva Ceravolo, Sendi Helena Felix, Julia Amado, Luiz Fernando Lima da Cruz e Marcelo Bona.

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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Maria Ines Rocha
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Brokveld
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Maria Rosalina 
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Mariporan Eloi 
Duarte

Eleilma dos Santos 
Martins

Geraldina Antonia 
Pereira

Dauro Freitas

Marcos Jose 
de Pontes

Cleusa Mara Prudencio 
Steinmann Ovidio

Eduardo Tiene 
Doliveira

Dia das mães

Muito mais do que gerar uma vida, ser mãe 
é compartilhar experiências, ensinamentos e 
aprendizados com uma pessoa que cresce e descobre 
o mundo ao seu lado.

As responsabilidades da maternidade são grandes, 
porém todo abraço faz com que o amor cresça a cada 
dia que passa. Cada mãe tem o seu próprio jeito, mas 
sempre fazendo o melhor que pode para transformar.

Aproveitamos essa data para agradecer você que 
tanto se dedica para cumprir esse papel tão importante 
todos os dias. Feliz dia das mães!

Muito obrigado, mães 

“Ser mãe é ser colo quando o seu filho precisa, é você vê-lo 
aprender as coisas com você e você aprendendo com ele 
também. Algumas pessoas dão a vida; outras fazem viver.”

Elis Carla Grabner Nascimento, colaboradora e cooperada 
da Viacredi, com seu filho João
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A solidariedade também fez parte das assembleias 2022. Juntos 
destinamos mais de R$650 mil para 130 entidades da nossa comunidade. 
Esse resultado só foi possível com a cooperação de todos que participaram 
da Ação Social das Assembleias 2022.

Além de decidir o futuro da Cooperativa, a participação dos 
associados foi revertida em doações para as instituições escolhidas 
pelos cooperados durante os eventos. Democracia e solidariedade estão 
sempre juntas nas Assembleias.

Mais de R$650 mil para  
entidades da nossa região

Democracia e solidariedade

Confira as instituições beneficiadas apontando a 
câmera do seu celular para o QRCode ao lado ou 
acessando www.viacredi.coop.br/iniciativasdobem

Com a sua participação e o seu voto, escolhemos 
juntos os melhores caminhos. Durante os eventos 
realizados com grupos de cooperados, os associados 
decidiram sobre os resultados e a proposta de distribuição 
das  sobras de 2021, o plano de trabalho para 2022 e 
elegeram os seus delegados, que representaram seus 
grupos durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada 
no dia 26 de abril, que contou com a participação de mais 
de 13 mil pessoas e dos 753 delegados eleitos.

A sua participação constrói o nosso futuro 

Assembleias 2022

Confira nosso relatório anual 
para conhecer todos os 
resultados acessando o QR code 

“O envolvimento dos cooperados na 
realização das assembleias é, sem dúvidas, 
um dos momentos mais importantes 
do cooperativismo. Por isso, agradeço 
imensamente a todos que participaram 
conosco deste momento, exercendo 
seu papel de cooperado e participando 
ativamente das decisões da Cooperativa.”

Sergio Cadore, Presidente do Conselho de 
Administração.
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R$ 114 milhões: este é o valor do retorno das sobras 
de 2021 que a Viacredi distribuiu aos seus cooperados 
neste ano. Desse valor, R$ 103 milhões foram 
creditados diretamente nas contas dos cooperados e 
R$ 11 milhões destinados ao Fundo para Pagamento 
de Empréstimos de Cooperados Falecidos.

A distribuição foi realizada no dia 27 de abril e cada 
cooperado (pessoa física e jurídica) recebeu de acordo 
com a sua movimentação financeira em 2021.

 A distribuição desse recurso também beneficia 
a economia dos 26 municípios onde a Viacredi atua 
e o crédito ainda pode ser usado para aumentar as 
os seus investimentos e reservas de emergência, 
contribuindo com o seu futuro e com a solidez da 
Cooperativa. Na Viacredi é assim: traçamos juntos os 
próximos passos para que todos possamos crescer 
e cooperar!

Os cooperados puderam escolher entre duas 
propostas para a destinação das sobras. Veja abaixo 
a proposta escolhida:

Viacredi distribui R$ 114 milhões de sobras

Retorno da Sobras

Cotas de Capital
Constituem sua participação no Capital 
Social da Cooperativa. É uma opção de 
investimento a longo prazo e é você que 
determina o valor que será debitado 
mensalmente.

Poupança
Com rendimento mensal, é isenta de 
Imposto de Renda para pessoa física. Não 
possui vencimento e você pode resgatar a 
qualquer momento.

Aplicação Programada
Para quem quer iniciar o hábito de poupar. 
Você define o valor e a data do investimento 
e a Cooperativa realiza para você.

Aplicação IPCA+
Investimento em que o rendimento 
é corrigido mensalmente pelo índice 
de inflação IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) somado a uma taxa fixa.

Aplicação Pré-fixada
A rentabilidade final é definida no momento 
da aplicação. Você sabe exatamente quanto 
irá resgatar no momento do investimento.

Aplicação Pós-fixada
O rendimento é baseado no CDI (Certificado 
de Depósito Interfinanceiro) diário, ideal 
para os momentos de alta da taxa de juros.

Na Cooperativa todos ganham: você, o negócio local e toda a comunidade.

Proposta de Distribuição das Sobras       Proposta aprovada
Juros pagos nas operações de crédito 7,60% 74
Juros recebidos nas aplicações realizadas na Cooperativa 7,60% 16
Saldo médio em conta corrente 0,20% 3
Tarifas pagas 5% 4
Pagamento no autoatendimento R$ 0,05 cada 3
Compra no cartão de crédito e débito R$ 0,05 cada 3
Fundo de pagamento de empréstimos para 0,17% 11cooperados que venham a falecer

  Sobras à disposição da Assembleia R$ 114
  Fundo Pgto. Empréstimo Cooperados Falecidos – R$ 11
  Sobras a distribuir em conta corrente após AGO de 26/04/2022 R$ 103

Confira as opções para investir

(Valores em milhões)
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Mais da metade dos brasileiros não têm acesso a 
esgoto tratado. Apesar de o Brasil ter 12% de  toda água 
doce do mundo, quase 40% da água potável captada 
não chega ao destino. Diante disso, a Viacredi lançou o 
Saneamais para difundir informação sobre a importância 
do saneamento adequado e ofertar linhas de créditos 
para que nossos cooperados realizem melhorias em 
caixas d’água e sistemas de esgoto em suas casas. A falta 
de água tratada afeta a qualidade de vida de 35 milhões 
de brasileiros. Além disso, a saúde de 25 milhões de 
pessoas é afetada pela falta de rede de esgoto em casa. 
Cada real investido em esgoto economiza 4 reais em 
saúde - e o meio ambiente agradece.

Saneamais: água, esgoto 
e qualidade de vida

Soluções 

A solução é uma parceria com a 
water.org. Para saber mais procure 
um Posto de Atendimento, ou acesse: 
viacredi.coop.br/saneamais

Reforma de banheiro

Compra ou troca de caixa d’água

Compra ou troca de hidrômetro

Construção de caixa de gordura

Construção de poço artesiano

Manutenção de encanamento

Limpeza ou construção de fossa séptica

Reaproveitamento de água da chuva

Contratação de mão de obra especializada

Veja melhorias possíveis com o SANEAMAIS:

Nas últimas edições, mostramos a história dos sete princípios do cooperativismo e 
explicamos os dois primeiros: adesão voluntária e livre e gestão democrática. Neste mês, 
vamos entender o terceiro, a participação econômica dos membros.

Série Princípios do Cooperativismo

Cooperativismo

Participação econômica dos membros
O terceiro princípio descreve como é a 
relação econômica entre os membros. 
Quando se associam a uma cooperativa 
de crédito, como a Viacredi, os cooperados 
passam a ter acesso aos serviços ofertados, 
como: crédito, financiamento, investimentos, 
entre outros, com taxas mais aderentes. 
Como cooperados, os membros contribuem 
com o capital das suas cooperativas e 
controlam democraticamente os excedentes, 
que podem ser destinados para benefícios 
dos membros, apoio a outras atividades 
aprovadas pelos cooperados ou para o 
desenvolvimento da própria cooperativa.

3

O princípio na prática
A sustentabilidade econômica da Cooperativa é assegurada com a participação dos cooperados na 
utilização dos seus produtos, fazendo negócios e se relacionando com a sua cooperativa. Na Viacredi, 
os cooperados participam economicamente quando investem nas Cotas de Capital, que rendem juros 
anualmente.  Quando o cooperado participa de forma ativa, recebe parte dos rendimentos, que são as 
sobras do resultado obtido no ano. Em 2022, os cooperados da Viacredi receberão R$114 milhões de 
retorno de sobras. Veja na página 5 como os associados decidiram distribuir o retorno das sobras de 2021.

“

”

PR
IN

CÍ
PI

O

Nos próximos informativos, você conhecerá os outros quatro princípios cooperativistas: Autonomia e 
Independência; Educação, Formação e Informação; Intercooperação; e Interesse Pela Comunidade.

Os membros contribuem equitativamente e controlam 
democraticamente o capital de sua cooperativa. 
Geralmente, ao menos parte do capital é propriedade 
comum da cooperativa. Membros podem receber, 
habitualmente, havendo condições econômicas e 
financeiras, remuneração sobre o capital integralizado, 
como condição de adesão. Os membros alocam os valores 
excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades: 
desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a formação 
de reservas, em partes indivisíveis; beneficiar os membros 
proporcionalmente a suas transações com a coop; e apoiar 
outras atividades aprovadas pelos cooperados.

Aliança Cooperativa Internacional
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Fruto da parceria entre a Viacredi e o Sebrae, o 
programa Coopera Empreendedor abre inscrições para 
te ajudar a potencializar a gestão do seu negócio com 
uma consultoria especializada. O programa leva em 
conta as características específicas do seu negócio. Para 
André Luiz da Silva, proprietário da Comkap, participar 
do programa, foi um divisor de águas para a empresa. 

Inscrições abertas para o Coopera Empreendedor

Consultoria

As inscrições iniciam dia 9 e 
seguem até 27 de maio. As 
vagas são limitadas. Acesse o 
QR Code e faça sua inscrição.

Diagnóstico: um consultor especializado 
do Sebrae vai até a empresa cooperada e 
identifica os pontos fortes e os pontos que 
podem ser aprimorados na gestão do negócio.

Consultoria: após o diagnóstico, são 
alinhadas expectativas para as consultorias 
na empresa, podendo trabalhar até dois eixos 
nas áreas: financeiro, marketing e vendas, 
gestão de pessoas, processos e estratégias.

Análise da evolução do negócio: 3 meses 
após a conclusão das consultorias, o 
consultor retornará a sua organização para 
um novo acompanhamento, analisando a 
evolução da empresa e ajustando o plano de 
ação, caso seja necessário.

Cooperados empreendedores com faturamento 
mensal entre R$ 6.000,00 a R$ 400.000,00;

Ser uma ME (micro empresa) ou EPP (empresa 
de pequeno porte);  

Disponibilidade do gestor para participar do 
lançamento e das consultorias.

Quem pode participar:

Desenvolver o potencial das pessoas por 
meio da educação e do conhecimento é papel do 
cooperativismo e representa o nosso propósito. 
Baseada neste pilar, a Cooperativa abre, neste mês 
de maio, as inscrições para a nova turma do Curso 
de Desenvolvimento para Pessoas com Deficiência. 

Realizado pela Viacredi em parceria com o Sesi, 
o curso visa estimular e integrar pessoas com 
deficiência, oferecendo preparação ao mercado 
de trabalho. As aulas são realizadas online ao vivo, 
2 dias por semana, com duração de 2h diárias, ao 
longo de 2 meses. O curso é totalmente custeado 
pela Cooperativa

Inclusão

Inscrições abertas no Curso de Desenvolvimento 
para Pessoas com Deficiência

Mídias e tecnologias

Marketing pessoal

Criação de currículo profissional

Como se sair bem em entrevistas

Educação financeira e cooperativismo XXI

Diversos outros temas que você pode ver 
no site

Conteúdo do curso

Se você conhece alguém que possua alguma deficiência ou seja 
reabilitado pelo INSS, recomende o curso. As inscrições estarão abertas 
entre os dias 2 e 31 de maio. Acesse a página com o QR Code.

1

2

3

As 3 etapas do Coopera Empreendedor

“Recomendamos muito que os 
cooperados empreendedores participem 
dessa oportunidade porque realmente 
impacta na empresa e ajuda no 
crescimento consistente do negócio.”
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Aprimorar a qualidade do nosso atendimento 
é uma tarefa contínua que anda lado a lado com 
o crescimento sustentável da Cooperativa. E para 
melhor atender a comunidade de Indaial, em Santa 
Catarina, estamos realizando mudanças nos Postos de 
Atendimento da Região.

Por isso, desde abril, os Postos de Relacionamento 
da Cooper Nações e o Posto de Atendimento da Rua 
Nações agora formam uma unidade só: com ainda 
mais agilidade nos atendimentos de seus cooperados, 
uma estrutura ainda mais ampla e aconchegante e 
com horário de atendimento ampliado. 

O novo endereço do Posto de Atendimento é na 
Rua das Nações, número 457, no bairro Nações. E 

Mudanças

Novidades em Indaial

pra sua experiência ficar ainda melhor, a unidade 
vai funcionar em horário estendido, das 9h às 19h, 
com nossa equipe pronta para te auxiliar e tirar as 
dúvidas sobre os novos recursos disponíveis!

Com um pouquinho todo mês, você começa 
a investir no seu futuro. Nunca é cedo demais 
para planejar o seu amanhã, não é? É para isso 
que a Cooperativa oferece a Prevcoop, nossa 
solução de previdência privada.  

A previdência privada é uma aplicação 
voltada para quem quer guardar dinheiro para 
a aposentadoria, organizar suas finanças e 
preparar um futuro com menos preocupações 
e mais tranquilidade.

Para contratar é muito fácil: você só precisa 
decidir o quanto deseja aplicar por mês, por 
quanto tempo, e definir em quantos anos 
deseja fazer o resgate.

Com a Prevcoop você também pode 
contratar um plano de previdência para os 
seus filhos e planejar o futuro de quem você 
ama desde já.

Prevcoop: investindo no seu futuro

Previdência

Saiba mais sobre o Prevcoop 
conferindo o QR Code ou vá até seu 
Posto de Atendimento e veja como 
é fácil adquirir a sua previdência.

Não deixe o seu futuro para depois! Veja 
os benefícios do Prevcoop

Proteção imediata em caso de invalidez ou morte

Rentabilidade diferenciada em relação à média 
do mercado

Planejamento sucessório para que o valor não 
seja objeto de inventário

Flexibilidade para aportes adicionais a qualquer 
momento, inclusive após a aposentadoria  

Sem taxa de carregamento 

O seu investimento  
e o de seus  
dependentes  
gera desconto no  
Imposto de Renda
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