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Ao longo de 2022, continuamos comprometidos 
com o desenvolvimento econômico e social das 
comunidades onde atuamos.

Unir pessoas para transformar vidas nos 
direciona na busca de um relacionamento 
próximo. Mantivemos a trajetória de evolução 
e adaptação às novas realidades e cenários, 
assegurando a solidez, trazendo novas soluções 
para os cooperados e contribuindo para o 
crescimento dos negócios. 

Vamos conferir de forma resumida as principais 
realizações e resultados de 2022.

Carteira de Crédito

7,3R$ bilhões

Mais de 310 mil 
cooperados realizaram 
seus objetivos.

Depósitos Totais

8,2R$ bilhões

Mais de 359 
mil cooperados 
poupadores.

1,5R$ bilhão

Cotas Capital

Mais de 640 mil 
cooperados com 
plano de cotas ativo.

2R$ bilhões

Economia da 
Cooperação

Economia para o 
cooperado, riqueza 
para a região.

Mais de Mais de
Participações

em Assembleias e 
ações de educação, 
formação e 
informação.

Celebramos 20 
anos do Progrid, 
nosso programa 
de educação para 
cooperados e 
comunidades.

500mil

Somos mais de
cooperados
e juntos 
fazemos a 
diferença.M

IL887

Comitês 
Cooperativos e 
Delegados

915
cooperados

Reconhecimentos

2.100

DEMONSTRATIVO DE 
REALIZAÇÕES E RESULTADOS 
2022

Recursos administrados 
pela cooperativa.

Sobras totais do 
exercício.

1ª melhor Instituição Financeira 
para trabalhar no Brasil na categoria 
Cooperativas de Crédito.
22ª melhor empresa para trabalhar no 
Brasil na categoria Grandes Empresas.
GPTW Brasil - Destaque Saúde Emocional.
2ª melhor empresa para trabalhar em 
Santa Catarina.

Recebemos o Prêmio Ser 
Humano SC pelo case do 
Programa S!M - Somar, Incluir 
e Mover, com práticas de 
diversidade e inclusão.

Recebemos do Reclame Aqui o 
selo RA 1000, nível máximo de 
excelência no atendimento.

Vencemos a categoria 
“História de Destaque” 
com o case “Viacredi na 
Pandemia de Covid-19”.



Balanço PatrimonialRealizações 2022
ATIVO 31/12/2022 31/12/2021 Variação

Variação

Variação

Disponibilidades /  
Relações interfinanceiras 3.965.990 2.911.135

Operações de crédito 7.262.955 6.433.667

Outros créditos / Outros 
valores e bens

(-) Provisões para perdas esperadas 
associadas ao risco de crédito

150.525

-611.251

108.195

-415.839

Imobilizado 46.477 47.284

Participações 427.405 370.879

11.242.101 9.455.321Total

Empréstimos e repasses 482.528 299.779

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2022 31/12/2021

Depósitos

Letra de Crédito Imobiliário 
e Letra Financeira

8.180.020

8.664

6.873.932

-

Outras obrigações 377.622 296.771

Patrimônio Líquido 2.193.267 1.984.839

Reservas de sobras 612.827 560.224

Capital 1.514.687 1.311.034

Sobras do ano 65.753 113.581

Total 11.242.101 9.455.321

Diretor Administrativo: Marcelo Cestari
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC-SP 293772/O-3

Para simplificar a leitura deste material, foram agrupadas contas no Balanço Patrimonial e 
na Demonstração de Sobras. O relatório da administração completo, com demonstrações 
financeiras, notas explicativas, relatório do auditor independente e parecer do conselho 
fiscal, disponível no site da cooperativa.

Valores em R$ mil

* Percentuais referentes ao exercício de 2022.

Demonstração de Sobras

Receitas de operações 
de crédito 1.629.384 1.090.501
Resultado de operações com 
centralização financeira e 
aplicações compulsórias 427.182 136.697
Receitas de prestação de serviços/ 
Outras receitas operacionais 250.069 201.212
Despesas de captação / 
Empréstimos e repasses -700.266 -233.978
Despesas de provisão para 
operações de crédito -703.135 -377.690

Despesas de pessoal -210.251 -172.937

Despesas administrativas -325.126 -264.510

Outras despesas operacionais -108.008 -102.127

259.849 277.168Sobras do exercício

Juros ao capital (8,82%)* -128.323 -50.003
Fundo de reserva (40%)* -52.603 -90.864

FATES - ato não cooperativo

FATES - ato cooperativo (10%)*

-19

-13.151

-4

-22.716

65.753 113.581Sobras a distribuir

2022 2021

Valores em R$ mil

+36%

+13%

+39%

+47%

-2%

+15%

+19%

+19%

+100%

+61%

+27%

+11%

+16%

+9%

-42%

+19%

+49%

+213%

+24%

+199%

+86%

+22%

+23%

+6%

-6%

+157%

-42%

+375%

-42%

-42%
Apoiamos as comunidades com as Iniciativas 
do Bem que somaram R$ 1,2 milhão em 
doações para entidades sociais.

Em 2022 os cooperados economizaram mais de R$ 2 
bilhões ao utilizar os produtos e serviços da cooperativa 
(em 2021 o valor foi de R$1,4 bilhão), comparado ao 
que pagariam se fizessem as mesmas operações em 
outras instituições financeiras. Essa é a Economia da 
Cooperação, produzindo riqueza para as comunidades.

Foto: Aline Priscila de Assiz

Inaugurações

 XV de Novembro 
Curitiba/PR

Av. Getúlio Vargas 
Piraquara/PR

Saiba mais sobre a cooperativa em
viacredi.coop.br ou aponte a câmera 
do seu celular para o QR code

Finalizamos a entrega do Planejamento Estratégico 
2022-2025, contemplando três diretrizes:

Colaborador 
feliz

Cooperado 
realizado

Cooperativa 
sustentável

Realizamos melhorias na infraestrutura de cinco 
Postos de Atendimento:

Shopping H - Blumenau/SC
Velha - Blumenau/SC
Nações - Indaial/SC

Luiz Alves/SC
Ilhota/SC

Novas funções nos aplicativos Ailos e Cartões. 
Contratação de Seguro Residencial e Vida pelos canais 
digitais. 
Nova funcionalidade na Conta Online para Pessoa Jurídica: 
acesso a múltiplas contas.
Revitalização da plataforma Ailos Aproxima 2.0.
Caderneta de Poupança e Letra de Crédito Imobiliário (LCI).
Linhas de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH) para a compra da casa própria.
Ampliação das formas de participação nas Assembleias.
ViaEduca: plataforma de educação financeira e cooperativista.

Com o compromisso de trazer uma melhor experiência 
aos cooperados, continuamos investindo em tecnologia, 
produtos e serviços. Confira as principais realizações:

Círculo Virtuoso da Economia da Cooperação


