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SEJA BEM-VINDO

Iniciar um novo ano nos traz um sentimento de renovação. São novos sonhos, planos 
e futuros que começam a ser escritos a partir daqui. Na Viacredi, por meio do propósito 

cooperativista, reforçamos o compromisso de seguirmos ao lado das pessoas e das 
comunidades. Por isso, nosso maior desejo para 2023 é que possamos juntos renovar  

as perspectivas e começar a construir um novo caminho repleto de realizações.  



Balancete mensal
Número de cooperados

30/11/2022
882.943

30/11/2021

785.774 12%

ATIVO Valores em mil (R$)
Circulante e Realizável a Longo Prazo
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras
Participações de Cooperativas
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Não Circulante
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação/Amortização Acumulada
Total do Ativo

11.013.013 
 36.836 

 3.766.305 
 427.405 

 6.632.483 
 124.876 

 25.108 
 46.930 

 -   
 96.989 

 545 
 (50.604)

11.059.943 

 8.807.694 
 33.578 

 2.697.418 
 -   

 5.975.933 
 71.404 
 29.361 

 418.188 
 370.879 

 87.877 
 546 

 (41.114)
 9.225.882  

%

%

25%
10%
40%

100%
11%
75%

-14%
-89%

-100%
10%

0%
23%
20%

%DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Ingressos e receitas da intermediação financeira
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira
Resultado das aplicações compulsórias
Dispêndios e despesas da intermediação financeira
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais
Ingressos e receitas de prestação de serviços
Outros ingressos e receitas operacionais
Dispêndios e despesas de pessoal
Dispêndios e despesas de provisões passivas
Outros dispêndios e despesas administrativas
Outros dispêndios e despesas operacionais
Imposto de renda e contribuição social
Resultado do Exercício

  1.855.613 
 1.477.394 

 376.455 
 1.764 

(1.269.541)
 (589.157)

 (38.040)
 (642.344)

 586.072 
 (376.009)

 216.226 
 11.914 

 (192.198)
 (34.720)

 (291.029)
 (86.202)

 (10) 
210.053 

  1.087.891 
 976.711 
 111.168 

 12 
 (525.706)
 (176.580)

 (15.060)
 (334.066)

 562.185 
 (317.760)

 171.995 
 8.090 

 (159.668)
 (29.817)

 (241.082)
 (67.278)

 (2)
 244.423  

71%
51%

239%
14600%

141%
234%
153%

92%
4%

18%
26%
47%
20%
16%
21%
28%

400%

-14%

%PASSIVO Valores em mil (R$)
Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Obrigações por Emissão de Letras Financeiras
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

  8.782.495 
 7.987.474 
 1.613.861 

 208.419 
 6.257 

 6.037.849 
 121.088 
 482.884 
 312.137 

 2.277.448 
 1.507.171 

 560.224 
 210.053 

11.059.943  

 7.210.167 
 6.672.157 
 1.590.394 

 21.225 
 -   

 4.958.377 
 102.161 
 300.138 
 237.872 

 2.015.715 
 1.301.932 

 469.360 
 244.423 

 9.225.882 

22%
20%

1%
882%
100%

22%
19%
61%
31%
13%
16%
19%

-14%
20%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contadora
Veronica Cristina Bueno Roncato CRC-SP 293772/O-3

Indicadores Econômicos

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro

Mês % R$
0,38*
0,30
0,34
0,78

2.643,16*
2.633,22
2.632,38
2.623,42

Variação (%)
---

0,14
0,04
0,10

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.212,00

R$ 5,24

R$ 5,22

Compra

Venda

Novembro de 2022

09/12/2022

09/12/2022
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 07/12/2022) 13,75%

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

0,7082*
0,6515
0,6501
0,6814

0,7082*
0,6515
0,6501
0,6814

% %

1,1233*
1,0207
1,0207
1,0720

1,1233*
1,0207
1,0207
1,0720

%

---
0,41
0,59
-0,29

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

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
1,09% - 4,38%
0,96% - 3,05%
1,76% - 3,55%

1,38% a 2,35%
1,31% - 1,94%
1,25% - 1,96%

1,50% a 4,24%
2,25% a 3,88%

3,10% a 5,55% + TR
Taxas ao mês
1,65% a 3,30%
1,54% - 3,05%
1,54% - 2,50%
1,76% - 3,55%

1,38% a 2,32%
1,31% - 1,94%
1,18% - 1,77%

2,25% a 3,88%
3,10% a 5,45% + TR

Taxas ao mês
2,55%

1,09% a 3,45%
Taxas ao mês
1,45% a 2,57%
Taxas ao mês

1,48%
Taxas ao mês

1,48%
Taxas ao mês
1,96% a 3,23%

Prazo
até 48 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses

até 120 meses
até 48 meses

-
Prazo

até 48 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.

 Dezembro de 2022

Rendimentos das Aplicações Novembro 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
Nessa conta contábil, são lançadas as receitas que não provêm da principal 
atividade da empresa. Para a Cooperativa, essa conta representa os valores 
recuperados de despesas de cobranças de operações de crédito de cooperados 
inadimplentes e os valores recebidos de indenização de seguros contratados, 
entre outras despesas recuperadas.

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: canva/Min An

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 1125, 
Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 4655. Tiragem: 20.255 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, Julia Amado e Luiz Fernando Lima da Cruz.

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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Ascurra

Jacira Fatima 
Govatiski Silva

Marciel Mensor

Isabel Catia Adami 
Grava

André Luiz Miguel Vanessa Munique 
Fava

Aline Schmitz Juliana da Silva 
Maia

Marcos Aurélio 
Rossi

Márcio BaerGrace Kelly Reiter

O compromisso com a sustentabilidade, a partir do incentivo do uso consciente 
dos recursos renováveis, está no DNA do cooperativismo e da Viacredi. Por isso, 
aqui na Cooperativa você encontra soluções financeiras para tornar o seu dia a dia 
ainda mais sustentável. 

Uma delas é a energia fotovoltaica, que além de gerar uma grande economia da 
conta de luz, ainda contribui para a diminuição do consumo de recursos naturais 
limitados, como a água.

Visite um Posto de Atendimento ou procure os lojistas credenciados da sua região!

Energia solar: boa para o 
ambiente e para o bolso 

Sustentabilidade 

Ricardo José Arantes

Bruna DanielJoão Vansuita
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Assembleias 2023  

Participar é a sua 
melhor decisão

Cooperado de Indaial 
recebe R$ 5 mil em sorteio

Seguro PPR

Além de tranquilidade para os seus dias, o Seguro 
Proteção, Perda ou Roubo (PPR) do cartão Ailos pode te 
render prêmios em dinheiro. Foi o que aconteceu com 
o cooperado Marcos Albrecht, que foi contemplado no 
sorteio e recebeu o valor de R$ 5 mil. 

Marcos, que é cooperado em Indaial, foi contemplado 
em novembro de 2022. “Na hora que me ligaram, eu até 
achei que era mentira. 
Mas depois eu fui até a 
Viacredi e a atendente 
explicou tudo certinho. 
Como eu trabalho de 
autônomo, este será meu 
13º”, disse o cooperado. 

Para saber mais 
e contratar o seguro, 
procure seu Posto de 
Atendimento!

Participe do seu evento presencial 
na data, horário e local marcados. 

Assista ao evento digital gravado  
a qualquer momento, pelo  
APP Ailos ou Conta Online. 

Assista ao evento digital ao vivo,  
de onde estiver pelo APP Ailos  
ou Conta Online. 

Em 2023 você pode 
escolher a melhor forma 
de participar

Geancarlo Carraro, Marcos 
Albrecht e Roseli da Silva Blunk 

O Posto de Atendimento de Ilhota/SC 
começa o ano de casa nova.

Com acesso facilitado e uma estrutura 
moderna e confortável, o novo PA está 
localizada na Rua 21 de junho, 212 - Sala 01. 
O atendimento aos cooperados permanece 
de segunda a sexta, das 10h às 16h.

 Atendimento 

PA de Ilhota/SC 
tem novo endereço

“Participar das Assembleias da Viacredi é uma 
sensação muito boa. Você está em um ambiente 
em que é ouvido e a sua decisão vai fazer a 
diferença para a comunidade e para você”, convida 
o cooperado Diego Muller. 

Iniciamos um dos períodos mais importantes: a 
sua participação nas Assembleias e nas decisões da 
Cooperativa. 

Entre 6 de fevereiro e 5 de abril, você, cooperado, 
terá a oportunidade de: conhecer os resultados; a 
proposta de Distribuição das Sobras de 2022; entender 
o Plano de Trabalho e a destinação do FATES para 2023; 
e votar nos Delegados que representarão os grupos de 
cooperados na Assembleia Geral. 

Participe desse momento democrático e ajude 
na construção de uma Cooperativa cada vez mais 
sustentável. 
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A gente sabe que todo começo de ano é a 
mesma coisa: despesas com IPTU, matrícula 
e material escolar, seguros, IPVA, entre outras 
contas do período.   

A Viacredi está ao seu lado para te ajudar 
a encontrar a melhor solução. E por isso, 
você pode contar com as opções de crédito 
especiais para esse início de ano.   

Faça uma simulação de empréstimo direto 
no App ou Conta Online. Se preferir, você 
também pode ir pessoalmente em um de 
nossos Postos de Atendimento. 

Conte com a Viacredi para ter mais 
praticidade e tranquilidade no seu começo 
de ano! 

Como se 
organizar para 
pagar as contas 
de início de ano  

Crédito 

Um novo ano começou, e com ele vem novas metas para a 
sua vida. Que tal, então, aproveitar este primeiro mês para se 
organizar, estabelecer seus objetivos com clareza, estudar sobre 
educação financeira e traçar um rumo em direção a realização 
dos seus sonhos?   

Na Viacredi, contamos com soluções e dicas especiais para te 
ajudar nessa jornada. Além dos cursos exclusivos do PROGRID, 
você ainda pode programar aplicações mensais, visando uma 
reserva de emergência, ou até a aquisição de um bem e a 
realização de um sonho.  

Vamos juntos nessa caminhada? Comece hoje mesmo seus 
estudos acessando o QR Code ao lado. Ou inicie agora mesmo 
suas aplicações com a Cooperativa. Ah, e se você preferir, ainda 
pode ir até o Posto de Atendimento ou falar pelo WhataApp 
(47) 9.9180-8959 e contar com todo apoio e orientação do nosso 
time de especialistas. 

A realização dos seus 
sonhos começa agora  

Investimentos 

Acesse os cursos do Progrid 
com o QR Code ao lado

Crédito Pré-Aprovado: 
contratação imediata, realizada 
pelo App Ailos ou conta online.  

Crédito digital: simulação e 
contratação por meio do App  
Ailos e da conta online.  

Crédito pessoal:  
contratação diretamente  
com a nossa equipe  
nos Postos de  
Atendimento.

Crédito empreendedor:  
na medida certa  
para o seu negócio.  
Contratação diretamente  
nos Postos de Atendimento,  
com o seu consultor PJ.   

Confira as opções:
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Aprenda se divertindo e 
conquiste prêmios 

 Educação 

Aprender e se divertir é com a ViaEduca! Afinal, aqui você se 
aventura pelas trilhas de conteúdo enquanto aprende sobre 
educação financeira, investimentos e cooperativismo. Ah, e você 
ainda pode ganhar prêmios. Isso mesmo, a cada novo mês, os 
5 jogadores que mais pontuarem nas trilhas de aprendizado da 
ViaEduca são premiados. 

Desenvolvida com o propósito de transformar o modo que 
você aprende, a ViaEduca é mais uma iniciativa do PROGRID, 
que traz conhecimento de forma leve e divertida. 

Ah, e para deixar o game ainda mais imersivo, você pode criar 
o seu avatar. Que tal construir um personagem com as suas 
características dentro da plataforma?  Adicione itens e acessórios 
que sejam a sua cara. Itens de personalização como por exemplo 
bicicleta, óculos de sol, bolsa, patins entre outros podem ser 
adquiridos com as moedas que você conquista dentro do jogo.

É com orgulho que compartilhamos que a 
Cooperativa recebeu o Prêmio Experiência do Cliente 
2022, promovido pela Track.co, uma das maiores 
autoridades em Experiência do Cliente  no país! 
A Viacredi foi premiada na categoria  Histórias de 
Destaque, com sete iniciativas que fizeram a diferença 
nos desafios enfrentados por empreendedores no 
período crítico da pandemia de Covid-19.  

Por meio de votação popular, a Viacredi foi 
reconhecida pelas iniciativas como o apoio ao 
Delivery do Bem, uma plataforma de delivery que 
apoiou mais de 250 restaurantes de Blumenau sem 
cobrar taxas de vendas; a Doktor Live, projeto de 
telemedicina que deu mais agilidade ao atendimento 
a casos suspeitos de Covid-19; e as Assembleias 
solidárias, que resultaram em doação de mais de 
R$ 650 mil para apoiar 130 entidades de assistência 
social escolhidas pelos cooperados.   

E não foi só isso: as outras iniciativas consideradas 
foram o Programa Coopera Empreendedor; a Feira 
de Oportunidades, que foi realizada de forma digital 
durante a pandemia; Medidas de crédito e apoio aos 
Negócios Locais.  

Viacredi conquista o Prêmio Experiência 
do Cliente 2022   

Prêmio  

“Este prêmio é muito importante para nós, e 
isso só reforça nossa principal missão que é 
transformar a vida das pessoas ao nosso redor, 
seja cooperado, colaborador ou comunidade. 
Somos feitos de pessoas para pessoas.”
Luciana Brick, diretora de operações da Viacredi

Inscreva-se: venha com a gente 
e inicia sua jornada de diversão 
e conhecimento hoje mesmo 
acessando o QR Code.
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A Viacredi distribuiu os juros ao capital de 2022, que são os 
rendimentos sobre a cota de capital dos cooperados. Anualmente 
as cotas são remuneradas por meio do pagamento de juros ao 
capital, de acordo com os resultados da cooperativa.

O cálculo tem como base a média do capital mantido pelos 
cooperados durante o ano. Neste ano, os juros foram de 8,82%. 
Esse percentual ficou 12% acima do rendimento da poupança e 
o valor total é o dobro do pago aos cooperados no ano de 2021. 
Esse rendimento é parte dos resultados gerados pela Cooperativa 
em 2022.  

Por meio da integralização das cotas de capital, os cooperados 
se tornam donos de parte da sociedade, podendo participar 
ativamente das decisões e usufruir das soluções oferecidas pela 
cooperativa.

 As cotas de capital são a mais valiosa fonte de recursos da 
cooperativa, geram estabilidade, solidez e ainda possibilitam 
oferecer empréstimos a juros mais baixos. Para os cooperados é 
também uma opção de investimento simples, segura e de longo 
prazo. Por meio de um plano mensal de cotas, podem determinar 
o valor que será debitado da sua conta corrente, além de poder 
fazer novos investimentos a qualquer momento.

Rendimentos  

Cooperados recebem R$ 128 
milhões em Juros ao Capital 

Antes de continuar a sua leitura, convido você a respirar 
fundo... É com esse clima de tranquilidade e mente limpa 
que apresentamos o Mestre Jo-Ho, que chegou ao Ailos com 
a missão de passar adiante todos os seus conhecimentos, 
para que você se torne um especialista em autodefesa.    

Há anos o mestre estuda e pratica a arte milenar da 
autodefesa digital e em 2023 ele será seu guia na ação 
“Golpeie o golpe com Ailos”. Nas próximas edições do 
informativo você irá conferir uma série especial com dicas 
de autodefesa. Ah, e se você se deparar com o Mestre nos 
demais canais da Cooperativa, fique atento e aprenda novas 
técnicas e como se defender dos principais golpes.

Golpeie o golpe com o apoio 
das Cooperativas Ailos 

Segurança  

Acesse sua Conta Online no site 
da Cooperativa;   

Selecione o menu 
Investimentos;   

Em seguida, clique em Cotas 
Capital e, depois, em Consultar.

Veja passo a passo como 
consultar o extrato pela 
Conta Online:    
1

2

3

E aí, vamos iniciar esse treinamento agora 
mesmo?! Acesse a página da campanha e confira 
mais detalhes: ailos.coop.br/chegadegolpes.   

O nome do Mestre Jo-Ho (pronúncia: djô-rrô), 
significa, em japonês, “informação”. Uma palavra 
que precisa estar no vocabulário de todos nós!

Confira o valor dos juros ao 
capital no extrato por meio da 
conta online ou diretamente nos 
Postos de Atendimento.   
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