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RELATÓRIO ANUAL 
SISTEMA AILOS 2018

BUSCAMOS
EXCELÊNCIA 

O COOPERATIVISMO  
EM QUE ACREDITAMOS

Gerar valor e cida-
dania financeira às 
pessoas de forma 
sustentável.

PROPÓSITO MISSÃO

Gerar desenvolvimen-
to econômico e social, 
oferecendo soluções 
financeiras por meio 
de um Sistema de 
Cooperativas.

VALORES

Ser a instituição 
financeira que mais 
cresce na área de 
atuação, manten-
do os diferenciais 
cooperativos.

Acreditamos no 
cooperativismo que 
desenvolve a comunidade 
e traz mais qualidade de 
vida, proporcionando um 
crescimento saudável 
para todos. 
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SOMOS PROTAGONISTAS 
DA NOSSA HISTÓRIA 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA 

Em 2018, nossas vidas foram marcadas pela evolução. Mudamos o 
nosso nome. Adotamos um novo posicionamento de marca que tra-
duz ainda melhor a nossa essência cooperativista e o nosso compro-

metimento na construção de um mundo melhor. 

Nossas Cooperativas vivem um momento de expansão e consolidação. O 
crescimento está fundamentado na proposta de levar solidez e sustentabilidade às comuni-
dades onde atuamos. As nossas ações se apoiam nos objetivos definidos no Planejamento 
Estratégico, que é vivo e dinâmico.

Participamos ativamente das decisões estratégicas do cooperativismo de crédito nacional 
como membros do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito – FGCoop − e do Con-
selho Especializado de Crédito da OCB – CECO. 

Registramos grandes conquistas em 2018. Ultrapassamos a marca dos 700 mil coopera-
dos e 7,3 bilhões de ativos. Nossas iniciativas de educação financeira foram certificadas 
pelo Conselho Nacional de Educação Financeira com o Selo ENEF. Fomos reconhecidos em 
dois importantes prêmios: Somoscoop e Gustav Salinger. 

Sabemos que as conquistas refletem o bom trabalho das Cooperativas, o envolvimento das 
lideranças na boa condução das estratégias e o empenho dos nossos colaboradores. Agra-
decemos a cada um deles por acreditarem em nós e se unirem aos nossos ideais.

Em 2019, seguiremos focados no crescimento com a perspectiva cada vez maior de gerar 
valor e cidadania financeira às pessoas. Queremos continuar sendo agentes da transforma-
ção do mundo.  
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VIVEMOS CONECTADOS 

Atuamos juntos, comprometidos com o crescimento do cooperativismo, para que tenhamos 
uma comunidade mais próspera e desenvolvida. Valorizamos o relacionamento próximo 
com os nossos cooperados e a comunidade, por isso escolhemos fortalecer cada Cooperativa 
como instituição local, única e que conta com uma estrutura sólida para oferecer as melhores 
soluções financeiras. 

AS COOPERATIVAS 

13 Cooperativas Singulares + 1 Cooperativa Central 

OS COOPERADOS 

Com 10 Cooperativas de Livre Admissão e 3 Cooperativas de Segmento, fechamos o ano com 
704.594 cooperados.  

10,6%
89,4%

Pessoa 
Física
629.730 
cooperados

Pessoa Jurídica
(médios, pequenos e microempreendedores) 
74.802 cooperados

53,1%
46,9%

334.527
Homens
cooperados

295.262
Mulheres
cooperadas

362.639 
pessoas abaixo 
de 40 anos

57,6%
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DESENVOLVIMENTO  

OS COLABORADORES  

Somamos 3.270 colaboradores em dezembro de 2018. Em nossas contratações, buscamos 
pessoas que estejam abertas à atitude cooperativista, sem qualquer restrição de idade, 
aparência, raça, deficiência ou estilo de vida. Acreditamos que as diferenças entre as pessoas 
geram riqueza com a troca de culturas, ideologias e conhecimentos. 

Em nosso quadro de colaboradores, há: 

COLABORADORES

3.270

450 acima 
de 41 anos

13,7%
Colaboradores 
com até 5 anos 
de casa 

2.411

1.703 com ensino 
superior completo

52,1%

58,2%
1.903
mulheres

41,8%
1.367  

homens

42%
1.374 entre 21 

e 30 anos

37,2%
1.218 entre 31 
e 40 anos

14,4%
472 com pós-graduação/
especialização completa

Colabora-
dores entre 
5 e 10 anos 
de casa

704

Menores 
aprendizes

116

157 mil horas  
de treinamento  

88.488 
participações  
de colaboradores 

R$ 9.417.565,39 
em investimentos 
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Atendemos, presencialmente, 
em 190 Postos de Atendimento 

Disponibilizamos 430 Caixas 
Eletrônicos totalmente integrados 
às Cooperativas do Sistema.  

Estamos à disposição dos nossos 
cooperados, para que realizem 
suas operações com comodidade 
e em qualquer lugar.

ESTAMOS EM TODA A PARTE 

Atuamos exclusivamente no Crédito Urbano. 
Chegamos ao fim de 2018 presentes em 71 

cidades, localizadas em diferentes regiões 
dos três estados do Sul do Brasil.

A nossa relação com o crescimento 
do cooperativismo nas regiões onde 

estamos presentes é motivo de orgulho. 
Destacamos a evolução na cidade de 

Blumenau−SC, onde nossa história iniciou 
há 67 anos. A primeira Cooperativa do 
Sistema Ailos, CrediHering – atual Viacredi, 
nasceu da união de pessoas que traziam 
consigo a herança do cooperativismo 
europeu. 

Atualmente, pela quantidade de cooperados, 
Blumenau se aproxima dos países que são 

referências em cooperativismo mundial, como 
a França e Alemanha. 

BLUMENAU-SC 
• 352.460 habitantes 

• 198.025 cooperados do Sistema Ailos - 56,18%  

O nosso trabalho consiste em propagar essa evolução em 
todas as regiões onde estão presentes as nossas Cooperativas, 

valorizando a proximidade com as comunidades, defendendo 
os interesses dos cooperados e mantendo o foco na solidez e 
sustentabilidade financeira de todos.

PARANÁ

SANTA 
CATARINA

RIO GRANDE
DO SUL
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NOSSOS NÚMEROS 

Na qualidade de Sistema Cooperativo de Crédito, desenvolvemos a economia local por 
meio de ações que fomentam a geração de renda e, principalmente, o crescimento sólido e 
sustentável de nossas Cooperativas e seus cooperados.

Os números alcançados no último ano conferem a eficácia do nosso trabalho.
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RESULTADO ECONÔMICO E SOCIAL

Os cooperados participam dos 
resultados de sua Cooperativa. 
E esses resultados tanto revertem 
em benefícios individuais como 
também a toda a comunidade. 
Os recursos administrados pelas 
Cooperativas contribuem para a 
geração de empregos, o estímulo 
ao empreendedorismo e o 
aumento das rendas familiares. 
Essa ação em cadeia forma 
um círculo virtuoso que 
fortalece as regiões e 
transforma vidas.
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*Economia proporcionada em relação às demais instituições financeiras + Juros ao Capital + Sobras. 

Juros - Créditos

Tarifas

Rentabilidade das aplicações

Resultado para o cooperado
(Juros ao capital + sobras à disposição 
da AGO + Fates)

ECONOMIA POR MODALIDADE 

Resultado econômico e social gerado:  R$ 1,3 Bilhão

Total

R$ 925.551.992

R$ 117.937.378

R$ 32.049.284 

R$ 201.899.215

R$ 1,3 BILHÃO
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R$ 951,8 milhões de crédito liberados 
para os cooperados PJ (empreendedor 
individual, de pequenas e de médias 
empresas).

APOIAMOS QUEM 
EMPREENDE 

Em 2018, mediante ações sistêmicas de apoio e incentivo aos 
negócios, também promovemos o empreendedorismo. 

CONCESSÃO DE CRÉDITO



11

Evento no qual os cooperados 
empreendedores se reúnem 
para trocas de experiências.
780 participações.

Em parceria com o Sebrae, esse 
serviço de consultoria contribuiu 
para impulsionar 286 negócios.

FEIRA DE OPORTUNIDADES 

Evento itinerante que possibilita aos 
cooperados empreendedores a ex-
posição de seus produtos e serviços 
à comunidade. 

• 4 edições (Três foram 
realizadas pela Cooperativa 
Viacredi e uma, pela Viacredi Alto 
Vale.)  

• 575 cooperados expositores. 

ENCONTRO DE NEGÓCIOS COOPERAEMPREENDEDOR
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INCENTIVAMOS 
A PARTICIPAÇÃO 

Muito além do que um dever, nós temos o prazer de incentivar o poder democrático 
dos cooperados. Prezamos a transparência e por isso fazemos questão de criar opor-
tunidades, para que o maior número de cooperados possa participar ativamente das 
decisões das  Cooperativas.

1.492 eventos assembleares 
presenciais, de janeiro a abril. 

131.544 
participações. 

16.178 visualizações dos 
vídeos de prestação de 
contas disponibilizados 
na plataforma de EAD. 
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CONQUISTAMOS

Todas as nossas iniciativas relacionadas à educação fi-
nanceira dos cooperados e da comunidade (cursos, te-
atros, palestras, jogos infantis, programas) foram cer-
tificadas pelo Conef – Comitê Nacional de Educação 
Financeira − com o selo ENEF. 

Tais conquistas significam que nossas ações fortalecem 
a cidadania financeira e promovem mais consciência e 
autonomia nas decisões de consumo. 

REALIZAMOS E FOMOS 
RECONHECIDOS 

2º Lugar Categoria Comunicação e Difusão 
do Cooperativismo Regional Nacional.

1º Lugar Categoria 
Case de Marketing.

O SISTEMA CECRED TORNOU-SE AILOS 

Lançamos nossa nova marca, nosso novo nome e mudamos a forma de nos posicio-
narmos. Fundamentados nas ações que sempre realizamos, agora nos apresentamos 
com mais ousadia, como verdadeiros transformadores na construção de um mundo 
melhor. 

O nome Ailos remete essencialmente a uma sociedade colaborativa. Originou-se de 
Ayllus, uma organização social do povoado Inca, na qual todos os membros com-
partilhavam entre si as ferramentas utilizadas para o cultivo da agricultura e todo o 
alimento proveniente de seu trabalho.  
                                                                                                         
Esse projeto nos rendeu duas importantes premiações:
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DESENVOLVEMOS E 
TRANSFORMAMOS 

Somos agentes de transformação e desenvolvimento. Com o firme propósito de gerar 
valor e cidadania financeira às pessoas, priorizamos a proximidade com os cooperados 
e as comunidades. 

Em comemoração ao Dia Internacional do 
Cooperativismo e para fortalecer os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, nossas 
Cooperativas realizaram diversas ações 
próximas ao período do  Dia de Cooperar.

Mais de 10.900 pessoas foram impactadas, 
entre elas, cerca de 3.900 crianças, com 
atividades que fomentaram cooperativismo, 
educação financeira, integração, lazer, 
qualidade de vida, bem-estar e meio 
ambiente. Em uma das ações, 700 mudas 
de árvores foram plantadas.

DIA DE 
COOPERAR 

Adotamos programas 
nacionais idealizados pela 
Confebrás – Confederação 
Brasileira das Cooperativas 
de Crédito − com o objetivo 
de levar lazer, mas também 
educação cooperativista e 
financeira às crianças.

• 272 eventos  
• 30.068 participações

COOPERACRIANÇA 
E COOPERAEDUCA 

Participamos da Semana ENEF 2018, 
levando aos nossos cooperados 
informação de qualidade com o 
objetivo de gerar conhecimento e 
fortalecer a vida financeira. 

97 ações realizadas 
• Facebook 
• Youtube 
• Linkedin 
• Plataforma própria de ensino 

a distância - PROGRID EAD 
• Podcast 

+ de 19 mil participações

SEMANA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

É o Programa que contempla ações de edu-
cação (cursos, teatros, palestras, jogos e ou-
tros) com temas baseados em 6 eixos prin-
cipais: Cooperativismo, Educação Financeira, 
Empreendedorismo, Cultura e Bem-Estar, 
Cidadania e Sustentabilidade, Competências 
Profissionais.

PROGRID 

• 5.462 eventos presenciais 
• 520.207 participações 
• + de 60 cursos disponíveis na 

plataforma de ensino a distância 
• 48.160 participações no EAD
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Além de oferecer produtos e serviços financeiros, faz parte do trabalho diário de nossas Cooperativas 
gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Todas contam com a estrutura de inovação e 
negócios da Central Ailos para focar esforços no relacionamento próximo com seus cooperados.

Conheça as 13 Cooperativas que integram o Sistema Ailos e suas principais ações em 2018.
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2018 foi o ano de compartilhar conhecimento, 
realizar programas, capacitações, palestras e 
eventos em escolas, universidades e empresas 
com o objetivo de reforçar a importância da prática 
do cooperativismo e da educação financeira na 
comunidade.  

• Parceria com ACIC – Associação Empresarial de Criciúma – no fomento de ações 
de incentivo ao empreendedorismo. 

• Expositor na CasaPronta, maior feira da construção, mobiliário e decoração de 
Santa Catarina que registrou, aproximadamente, 60 mil visitantes.  

19 anos de história 

Sede em Criciúma 

Atuação na  
região Sul de  
Santa Catarina 

10.954 
cooperados 

R$ 25,9 
milhões em 
Operações 
de Crédito 

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 12,9 milhões 

Inauguração  
de 3 Postos  
de Atendimento  
(Tubarão, Içara  
e Criciúma) 

R$ 2 
milhões de 
resultado

R$ 44,5 
milhões em 
Depósitos 
Totais

55  
colaboradores

R$ 70,3 
milhões 
em ativos

• + de 3.600 participações em eventos educativos e ações sociais.
• + de 860 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira.
• Acesso ao crédito para mais de 10.900 cooperados.

R$ 10,4 milhões 
do resultado 
econômico e 
social alocados 
na região  
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A Cooperativa vem desenvolvendo diversas 
iniciativas com objetivo de se aproximar cada 
vez mais da comunidade. Com o propósito de 
expansão definido, busca levar o cooperativis-
mo a todas as regiões onde atua. 

• Certificado GPTW – Great Place To Work – na pesquisa de clima com os colaboradores. 
• Parceria com a Ajorpeme – Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Médias 

Empresas, na realização do programa Miniempresa na Escola Estadual Básica Annes 
Gualberto – em Joinville. Os alunos aprenderam conceitos de livre-iniciativa, mercado, co-
mercialização e produção. O programa é desenvolvido pela Junior Achievement, a maior 
ONG de empreendedorismo do mundo. 

24.307
cooperados 

R$ 59,2 
milhões em 
Operações 
de Crédito 

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 19,1 milhões 

Inauguração  
de 1 Posto  
de Atendimento  
(Joinville) 

R$ 1,8 
milhão de 
resultado

R$ 83,8 
milhões em 
Depósitos 
Totais

95  
colaboradores

R$ 149 
milhões 
em ativos

R$ 24,3 milhões 
do resultado 
econômico e social 
alocados na região  

19 anos de história 

Sede em Joinville 

Atua na região Norte de 
Santa Catarina 

 • + de 6.000 participações em eventos educativos e ações sociais nas cidades de Joinville, Garuva e Araquari 
por meio de parcerias com universidades, escolas e empresas. 

 • 4.000 cooperados capacitados através do PROGRID, nas áreas de vendas, educação financeira, empreen-
dedorismos, qualidade de vida e comunicação.  

 • 3.000 crianças beneficiadas por ações e programas com foco na educação cooperativista e financeira. 
 • Nota 9,22 na pesquisa de satisfação realizada com os cooperados. 
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Norteada pelos princípios cooperativistas, 
a Cooperativa de Crédito da Região do 
Contestado – Civia – sabe da importância de cada 
cooperado para o desenvolvimento da região onde atua. 
Atende hoje 7 dos 22 municípios de sua área de atuação, 
o que lhe confere um plano promissor de crescimento.  

28.038
cooperados 

R$ 60,7 
milhões em 
Operações 
de Crédito 

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 28,7 milhões 

Inauguração 
de 2 Postos de 
Atendimento  
(União da 
Vitória e Piên)

R$ 27,6 milhões 
do resultado 
econômico e 
social alocados 
na região

R$ 2,2 
milhões de 
resultado

R$ 130,1 
milhões em 
Depósitos 
Totais

119  
colaboradores

R$ 181,3 
milhões 
em ativos

• Apoiou eventos da Corrida Rústica e Maratoninha. Esta última somente para crianças e 
adolescentes.

• Realizou 10 ações do Dia de Cooperar em 5 cidades. Recreação para crianças, palestras de 
educação financeira, atividades culturais e doação de mais de 700 mudas de árvores.

 • + de 16.500 participações em eventos educativos e ações sociais.
 • + de 1.800 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira. 
 • Convênios diferenciados para Cooperados PJ que são associados ao CDL e/ou associações empresariais.
 • Nota 8,78 na pesquisa de satisfação realizada com os cooperados. 

11 anos de história 

Sede em São  
Bento do Sul 

Atuação em Santa 
Catarina e no Paraná 
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• Participou da ação do Dia de Cooperar, realizada pela OCESC e Sescoop, em conjunto com 
outras 3 Cooperativas do Sistema Ailos. As atividades impactaram mais de 500 pessoas. 

• O Engenheiro Gelásio Gomes, presidente da Cooperativa, foi homenageado com a Meda-
lha do Mérito do Sistema Confea/Crea por contribuir para a melhoria dos serviços presta-
dos pelo Confea/Crea ao país em termos econômicos, culturais, acadêmicos, científicos, 
técnicos, classistas, políticos, ambientais, éticos e sociais.

18.106
cooperados 

R$ 55,8 
milhões em 
Operações 
de Crédito

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 42,6 milhões 

R$ 34,9 milhões do 
resultado econômico  
e social alocados  
na região

Inauguração  
de 1 Posto  
de Atendimento  
(Chapecó) 

R$ 6,7 
milhões de 
resultado

R$ 226,2 
milhões em 
Depósitos 
Totais

96  
colaboradores

R$ 279,3 
milhões 
em ativos

14 anos de história 

Sede em Florianópolis

Atuação em Santa Catarina  
e no Paraná

 • + de 7.300 participações em eventos educativos e ações sociais. 
 • + de 1.590 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira. 
 • Ações realizadas durante a Semana Nacional de Educação Financeira potencializaram os 
negócios de 433 cooperados do CreaJR.  

Buscando promover o desenvolvimento 
do segmento em que atua, a Credcrea 
é a maior em número de associados 
dentre as instituições financeiras que 
atendem os profissionais do sistema 
CONFEA/CREA/CAU.
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A Cooperativa atua em todo o Estado de 
Santa Catarina e disponibiliza pontos de 
atendimento nas localidades onde a Celesc 
estiver presente com escritório oficial.  

• Distribuiu R$ 281 mil em capital social aos cooperados promovendo o desenvolvimento 
social e econômico da região.

• Participou da ação do Dia de Cooperar, realizada pela OCESC e Sescoop, em conjunto com 
outras 3 Cooperativas do Sistema Ailos. As atividades impactaram mais de 500 pessoas.

13 anos de história 

Sede em Florianópolis

Atuação em  
Santa Catarina 

3.461
cooperados 

R$ 11,8
milhões em 
Operações 
de Crédito 

Patrimônio  
Líquido de  
 R$ 5,2 milhões 

R$ 611 
mil de 
resultado

R$ 26,8 
milhões em 
Depósitos 
Totais

23 
colaboradores

R$ 32,8 
milhões 
em ativos

R$ 4 milhões do 
resultado econômico  
e social alocados  
na região

 • + de 250 crianças impactadas com ações de educação cooperativista. 
 • + de 900 participações em eventos educativos e ações sociais. 

• Proporcionou o crédito para mais de 1.080 cooperados em 2018.
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A Cooperativa da Serra Catarinense comemo-
rou 10 anos de atuação em 2018. Do público 
participante do cooperativismo de Lages,  
50% é cooperado da Credicomin.   

• Realizou a palestra Gestão de Finanças Pessoais, gratuitamente, para a comunidade, 
evento que impactou mais de 106 pessoas. 

• Esteve presente no “Dia do Pedal”, realizado pelo Sesc, com 407 participações. 
• Apoio ao Programa Pulso Empreendedor da Rádio Menina, de Lages, que tem como 

objetivo fomentar e informar os empreendedores da cidade.

9.261
cooperados 

R$ 26,8 
milhões em 
Operações 
de Crédito

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 12,6 
milhões 

R$ 7,6 milhões do 
resultado econômico  
e social alocados  
na região

R$ 1,2 
milhão de 
resultado

R$ 54,9 
milhões em 
Depósitos 
Totais

42 
colaboradores

R$ 71,3 
milhões 
em ativos

10 anos de história 

Sede em Lages

Atuação na Serra 
Catarinense

 • + de 4.700 participações em eventos educativos e ações sociais em 2018.
 • 694 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira. 
 • Implantou o Programa Cooperaeduca, idealizado pela Confebrás – Confederação Brasileira 
das Cooperativas de Crédito. As ações de cooperativismo e educação financeira foram apli-
cadas na escola Caic Irmã Dulce e impactaram 24 crianças, de 9 a 12 anos.   
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Tendo como objetivo estender as soluções 
financeiras a toda a comunidade de sua área de 
atuação, a Credifiesc − antes focada no atendimento 
a pes soas vinculadas ao Sistema Fiesc – aprovou 
com seus cooperados a abertura do formato de livre 
admissão em 2018. O próximo passo é trocar o nome da 
Cooperativa por outro que possa se identificar ainda mais 
com sua evolução.

• Pelo segundo ano consecutivo, a Cooperativa patrocinou o Costelaço Pedra Branca, evento 
realizado por moradores da Pedra Branca, em Palhoça/SC.

• Participou da ação do Dia de Cooperar, realizada pela OCESC e Sescoop, em conjunto com 
outras 3 Cooperativas do Sistema Ailos. As atividades impactaram mais de 500 pessoas. 

21 anos de história 

Sede em Florianópolis

Atua na região da grande 
Florianópolis – Santa Catarina 

9.409 
cooperados 

R$ 36 
milhões em 
Operações 
de Crédito 

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 22 milhões 

Inauguração 
de 1 Posto de 
Atendimento  
(Florianópolis)

R$ 2,1 
milhões de 
resultado

R$ 91 
milhões em 
Depósitos 
Totais

47  
colaboradores

R$ 116
milhões 
em ativos

 • Para pôr em prática seus princípios e valores, a Credifiesc fortaleceu a parceria com o Educandário 
Santa Catarina, localizado na cidade de São José. Foram realizadas diversas ações de educação coo-
perativista e financeira que totalizaram 700 participações, entre alunos e professores. 

 • Implementou o Planejamento Estratégico 2018-2020 que determina ações estruturadas para um 
futuro sustentável. 

R$ 12,1 milhões do 
resultado econômico  
e social alocados  
na região
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A Credifoz comemorou 10 anos de atuação com muito orgulho do caminho 
construído. Iniciou sua história com um pequeno grupo de empresários e hoje 
soma mais de 30 mil cooperados. 

 • + de 8.200 participações em eventos educativos e ações sociais. 
 • + de 1.400 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira.

• Implementou o Programa Cooperaempreendedor, em parceria com o Sebrae, potencializando os 
negócios de 4 cooperados empreendedores com consultoria personalizada. 

• Ampliou sua área de atuação para atender os municípios de Tijucas, Porto Belo e Bombinhas. 
• Conquistou o Selo Social na cidade de Itajaí – justo reconhecimento ao trabalho de instituições que cum-

prem com os objetivos do desenvolvimento sustentável.  
• Nota de 9,56 na pesquisa de satisfação com os cooperados. 
• Foi certificada pela GPTW – Great Place to Work – Melhores empresas para trabalhar. 
 • Liberou mais de R$ 23 milhões em créditos direcionados aos pequenos e microempreendimentos. 
 • Em parceria com o Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIBALC – Associação Empresarial de Balne-
ário Camboriú e Camboriú, realizou a palestra “Espelho, Espelho Meu” com a psicanalista Ligia Guerra, 
que contou com a presença de 281 mulheres. Todo o valor arrecadado no evento foi doado para a Casa 
das Anas de Itajaí – entidade que resgata mulheres vítimas da violência – e o NUMEA – Núcleo da Mulher 
Empresária para ações de desenvolvimento, treinamento e fomento do empreendedorismo feminino. 

• Em uma ação intercooperativa, com o apoio da Viacredi, a Credifoz doou um laboratório de informática à 
escola municipal Cedin Lucy Canziani, que possui um projeto cooperativo de incentivo à educação finan-
ceira e economia solidária para as crianças. 

• A Cooperativa prioriza a contratação de colaboradores e fornecedores que fazem parte do seu quadro social. 
• Possui representante no Conselho da Associação Comercial de Balneário Camboriú e Camboriú. 
• Realizou, em 7 cidades, ações do Dia de Cooperar que impactaram mais de 1.500 pessoas, entre coope-

rados e comunidade.

34.679
cooperados 

R$ 69,4 
milhões em 
Operações 
de Crédito

Patrimônio  
Líquido de  
R$ 43,7 milhões 

R$ 42,1 milhões do 
resultado econômico  
e social alocados  
na região

Inauguração  
de 1 Posto  
de Atendimento  
(Balneário Piçarras)

R$ 7,9 
milhões  
de resultado

R$ 141,9
milhões em 
Depósitos 
Totais

123  
colaboradores

R$ 208,4 
milhões 
em ativos

10 anos de história 

Sede em Itajaí

Atuação no Vale do Itajaí – 
Santa Catarina 
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O relacionamento próximo com os 
cooperados e a comunidade faz da
Crevisc uma Cooperativa que desenvolve 
a economia local e a cidadania financeira.

• Parceria constante com as ações da Associação Empresarial de Guaramirim.
• Para comemorar o Dia de Cooperar, as crianças da Casa de Acolhimento de Guarami-

rim – Lar da Criança – tiveram um dia diferente graças à Crevisc: puderam contar com 
muitas brincadeiras, palha ço, almoço festivo e entrega de doações arrecadadas entre 
os colaboradores e cooperados. 

10 anos de história 

Sede em Guaramirim

Atuação em Guaramirim – 
Santa Catarina 

9.203
cooperados 

R$ 23,8 
milhões em 
Operações 
de Crédito 

Patrimônio  
Líquido de  
R$ 16,5 milhões 

Inauguração 
de 1 Posto de 
Atendimento  
(Guaramirim)

R$ 2,8  
milhões de 
resultado

R$ 46,9 
milhões em 
Depósitos 
Totais

31  
colaboradores

R$ 67 
milhões 
em ativos

 • + de  6.700 participações em eventos educativos e ações sociais. 
 • + de 600 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira. 

R$ 12,1 milhões do 
resultado econômico  
e social alocados  
na região
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Com o propósito de servir e inspirar pessoas para melhorar o mundo, o ano 
de 2018 foi marcado pela evolução. Além comemorar 10 anos de atuação, 
a Cooperativa abriu para o formato de livre de admissão e também mudou 
seu nome. Evolua reflete fortalecimento e crescimento, ressalta a essência 
cooperativista de evolução sólida e sustentável. 

8.726
cooperados 

R$ 33,8  
milhões em 
Operações 
de Crédito

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 21,6 
milhões 

R$ 19 milhões do 
resultado econômico 
e social alocados na 
região

Inauguração 
de 2 Postos de 
Atendimento 
(Francisco Bel-
trão e Realeza) 

R$ 3,6 
milhões de 
resultado

R$ 79,8 
milhões em 
Depósitos 
Totais

68  
colaboradores

R$ 107,3  
milhões 
em ativos

10 anos de história 

Sede em Francisco Beltrão

Atua na Região Sudoeste do 
Paraná

 • + de 20.900 participações em eventos educativos e ações sociais. 
 • + de 1.300 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira. 
 • Campanha para mudança de nome com a participação dos cooperados. O nome escolhido  
“Evolua” obteve 56% dos votos.

 • A Cooperativa realizou, em parceria com o DEBETRAN (Dep. de Trânsito de Francisco Beltrão) e o Rotary 
Urio Park, o Projeto Educação para o Trânsito com o envolvimento de mais de 10 mil crianças, seus 
familiares e educadores. 

• Liberou crédito (financiamentos e empréstimos) para mais de 1.800 cooperados.  
• Realizou a palestra “Esse seu brilho”, em comemoração ao Dia da Mulher, impactando mais de 1.700 

mulheres.  
• No Dia de Cooperar, as ações realizadas em 3 cidades impactaram mais de 200 pessoas que partici-

param de cur so de desenho, apresentação de teatro e distribuição de livros na escola Olavo Bilac, em 
Pato Branco; orientação de higiene bucal, cuidados com o corpo e a mente na escola Municipal Madre 
Boaventura, em Francisco Beltrão; coleta de lixo às margens da BR 280 e plantio de árvores em parceria 
com o Rotary Club e o grupo de ciclismo da Cidade de Marmeleiro. 
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Crescimento, desenvolvi mento, capilarização e 
expansão marcaram a Cooperativa em 2018. 
Levando a termo a clara mis são de chegar ainda mais pró-
ximo do segmento-alvo e dos cooperados, oportunizou o 
acesso a soluções financeiras de modo humanizado. Após a 
validação do Banco Central, sua atuação iniciou no Paraná e 
depois se estendeu a todo o Sul do Brasil.

11 anos de história 

Sede em Florianópolis

Atuação em Santa 
Catarina, Paraná e 
no Rio Grande do Sul 

16.506
cooperados 

R$ 64,8 
milhões em 
Operações 
de Crédito 

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 39,8 
milhões 

R$ 35,1 milhões 
do resultado 
econômico e 
social alocados 
na região 

R$ 6,2  
milhões de 
resultado

R$ 180,3 
milhões em 
Depósitos 
Totais

126  
colaboradores

R$ 241,7  
milhões 
em ativos

Inaugurou 8 novas 
Unidades: 2 no Paraná, 
3 em Santa Catarina e 
3 no Rio Grande do Sul

 • + de 6.800 participações em eventos educativos e ações sociais. 
 • 415 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira. 

• Participou de duas importantes Feiras do ramo de transporte e logística: a Transposul, em Bento  
Gonçalves − RS, e a Fetranslog, em Chapecó − SC. As duas juntas reuniram mais de 30.000 pessoas. 

• Possui parcerias com associações, sindicatos, federações e outras entidades do segmento de transpor-
tes e áreas relacionadas, buscando o desenvolvimento e o fortalecimento dos cooperados. 

• Criou e implantou o Programa de Cultura “Protagonistas do Bem”, uma ação permanente destina da 
aos dirigentes e colaboradores com o objetivo de fortalecer o movimento do bem e o protagonismo, 
disseminar esses propósitos e permitir o crescimento sem comprometer a essência cooperativista.  

• Em 2018, a Cooperativa deu continuidade à implantação do novo conceito das unidades de atendimen-
to: a disponibilização de es paços de compartilhamento para uso dos cooperados (co-working), entre 
outras conveniências exclusivas para o quadro social e o segmento. 

 • Para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, a Transpocred participou da ação realizada 
pela OCESC e SESCOOP em Florianópolis, com outras 3 Cooperativas do Sistema Ailos. As atividades 
impactaram mais de 500 pessoas. 
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Comemorando 30 anos de atuação no Alto Vale, a Cooperativa investe forte 
no relacio namento próximo com os cooperados e as comunidades, bem como 
fomenta o empreendedorismo, a educação cooperativista, financeira e o desen-
volvimento econômico e social das regiões em que está presente.

56.055 
cooperados 

R$ 120,7  
milhões em 
Operações 
de Crédito

Patrimônio  
Líquido de  
R$ 80,9 milhões 

R$ 15,7
milhões de 
resultado

R$ 343,3
milhões em 
Depósitos 
Totais

214 
colaboradores

R$ 466,1  
milhões 
em ativos

30 anos de história 

Sede em Ibirama

Atuação no Alto Vale 
do Itajaí/SC

 • + de 34.000 participações em eventos educativos e ações sociais. 
 • + de 3.000 crianças impactadas com ações de educação cooperativista e financeira. 
 • Realizou 55 eventos assembleares com mais de 11,7 mil participações. 

• Liberou mais de R$ 200 milhões em créditos. 
 • Foi reconhecida pela GPTW – Melhores empresas para trabalhar, 20º lugar no Estado de Santa Catarina. 
 • Nota 9,5 na pesquisa de satisfação com os cooperados. 

• Realizou uma edição da Feira de Oportunidades na cidade de Rio do Sul, com mais de 13 mil  
participações.  

• Participou de ações, tais como, a Copa do Conhecimento que beneficiou o Hospital Regional de  
Rio do Sul. 

• Realizou capacitação para as lideranças (encarregadas) das empresas ligadas ao núcleo de faccionis-
tas de Ibirama. 

 • Organizou a 1º Viacredi Alto Vale em Movimento, corrida que reuniu mais de 400 participantes em 
Rio do Sul e contou com a par ceria da Associação de Atletismo de Rio do Sul e a supervisão técnica da 
Federação Catarinense de Atletismo. 

 • Em comemoração ao Dia de Cooperar, a Viacredi Alto Vale e o Núcleo das Cooperativas promoveram 
uma ação voltada à educação financeira da comunidade, que contou com a participação de mais de 
500 pessoas. Convém ressaltar que o diretor Executivo da Cooperativa Ricardo da Silva é membro do 
Núcleo de Cooperativas da região, cujos objetivos são promover a integração e o fortalecimento das 
Cooperativas, bem como contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Alto Vale do Itajaí. 

Inauguração de 3 Pos-
tos de Atendimento 
(Rio do Sul, Laurentino 
e Dona Emma)

R$ 71,5  
milhões do resul-
tado econômico  
e social alocados  
na região
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Maior cooperativa do Brasil em número de cooperados, 
a Viacredi manteve seu crescimento histórico com o 
propósito de unir pessoas para transformar vidas. 

475.889
cooperados 

R$ 2,5  
bilhões em 
Operações 
de Crédito

Patrimônio 
Líquido de  
R$ 1,2 bilhão 

R$ 239,4
milhões de 
resultado

R$ 3,7 
bilhões em 
Depósitos 
Totais

1.502  
colaboradores

R$ 5  
bilhões 
em ativos

67 anos de história 
Sede em Blumenau

Atuação no Vale do Itajaí

R$ 974 milhões  
do resultado 
econômico e 
social alocados na 
região

Inauguração de 2 
Postos de Atendimento 
(Indaial e Brusque) e 
instalação de 28 novos 
Caixas Eletrônicos

Realizou 3 edições da Feira de Oportunidades nas cidades de Blumenau, Jaraguá do Sul e 
Guabiruba, com a participação de 398 cooperados expositores e mais de 36 mil visitantes.  

 • + de 390 mil participações em eventos educativos e ações sociais. 
 • + de 17.600 crianças impactadas com ações de educação cooperativista.
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RECONHECIMENTOS

• GPTW - Melhores empresas para tabalhar 
(15º lugar nacional e 1º lugar estadual).

• Prêmio Ser Humano (Gestão de Pessoas e 
Desenvolvimento).

• Prêmio Ímpar (Cooperativa de Crédito no 
Vale do Itajaí).

A Viacredi realizou 3 edições da Feira de 
Oportunidades que impactaram direta-
mente 5.837 pessoas e envolveram 182 
voluntários:

• Proporcionou mais de 9.500 horas de consultoria para 282 empresas nas 5 edições do Pro-
grama Cooperaempreendedor, realizado em parceria com o Sebrae.

• Impactou 1.500 alunos e 749 professores com o projeto horta orgânica e compostagem,
• em escolas de Jaraguá do Sul e Pome rode. 
• Realizou mais de 1.100 eventos assembleares, com mais de 100.000 participações. Aprovou 

o novo modelo de representação do quadro social – voto por delegado. 
• Em parceria com o SESI, realiza o Programa de Capacitação de Pessoas com Deficiência para 

o mercado de trabalho. Em 2018, formou 54 alunos.
• Disponibiliza in loco aos colaboradores um curso de Libras. No ano de 2018, 30 colaborado-

res concluíram e 17 iniciaram o curso.
• Possui estrutura de captação de água da chuva e dos aparelhos de ar condicionado, com 

capacidade de armazenar 13.000 litros para utilização nos vasos sanitários e lavação de calçadas.
• Oportuniza aprendizado e crescimento profissional através do Programa Aprendiz Coopera-

tivo. Fechou o ano com 67 jovens participantes que estão aprendendo uma profissão com a 
Cooperativa.

• Promove a constante participação com os Comitês Cooperativos, órgãos consultivos que 
representam os cooperados e contribuem para o desenvolvimento das atividades sociais e 
edu cacionais. Os Comitês Cooperativos são formados por 337 cooperados. 

• Mantém biblioteca própria com mais de 4.600 exemplares disponíveis para colaboradores e 
cooperados.

• Prêmio Gustav Salinger (Serviços e 
Estímulo ao Empreendedorismo).

• Excelência em gestão SESCOOP. 
• Certificação Responsabilidade Social. 
• Nota 9,35 na pesquisa de satisfação 

com os cooperados.

• praça de alimentação solidária 
com renda revertida para enti-
dades beneficentes; 

• espaço de recreação infantil 
gratuito; 

• contação de histórias; 
• biblioteca; 
• espaço saúde e 
• doação de alimentos.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE  
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Sistema Cooperativo AILOS, 
(anteriormente denominado Sistema Cooperativo Cecred), (“Sistema AILOS”) (formado pe-
las cooperativas relacionadas na nota explicativa 2, que compreendem o balanço patrimo-
nial combinado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações combinadas 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira com-
binada do Sistema Cooperativo AILOS, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho combi-
nado de suas operações e os seus fluxos de caixa combinados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, associadas às diretrizes estabele-
cidas na Resolução 4.151 do Conselho Monetário Nacional - CMN de 30 de outubro de 2012 
e Circular 3.669 do BACEN de 2 de outubro de 2013.  

BASE PARA OPINIÃO 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras combinadas”. Somos independentes em relação ao Sistema AILOS, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

ÊNFASES 

Apresentação das demonstrações financeiras combinadas 

Chamamos a atenção à nota explicativa 2(a), às demonstrações financeiras combinadas do 
Sistema Cooperativo AILOS, que descreve que estas demonstrações estão sendo apresen-
tadas exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração 
financeira, informações relativas às atividades do Sistema Cooperativo AILOS, consideran-
do-se as diretrizes estabelecidas na Resolução 4.151 do CMN de 30 de outubro de 2012 e 
na Circular 3.669 do BACEN de 2 de outubro de 2013, independentemente da disposição de 
sua estrutura societária, dos aspectos de controle e governança corporativa e dos requisi-
tos de apresentação de demonstrações financeiras determinados pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil - BACEN, associadas às diretrizes estabelecidas na Resolução 4.151 do Conselho 
Monetário Nacional - CMN de 30 de outubro de 2012 e Circular 3.669 do BACEN de 2 de 
outubro de 2013. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 

Aos 
Administradores e Cooperativas Filiadas 
do Sistema Cooperativo AILOS
(Anteriormente denominado Sistema Cooperativo Cecred) 
Blumenau - SC
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Reapresentação dos valores correspondentes 

Conforme apresentado na nota explicativa 2, as demonstrações financeiras combinadas 
apresentadas para fins de comparação foram alteradas em relação àquelas anteriormente 
divulgadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 em decorrência de re-
classificações de valores como caixa e equivalentes de caixa na demonstração dos fluxos 
de caixa, e estão sendo reapresentadas como previsto na NBC TG 23, ou CPC 23 - Práticas 
Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém ressal-
va relacionada a esse assunto. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
combinadas 

A administração do Sistema AILOS é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de o Sistema continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base con-
tábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda 
liquidar o Sistema ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança do Sistema AILOS são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
combinadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras com-
binadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reali-
zada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to-
madas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Sistema AILOS. 
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• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional do Sistema AILOS. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras combinadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Sistema a não mais 
se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras combinadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações finan-
ceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras combinadas. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 01 de março de 2019

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC – 2SP034519/O-6 
Dario Ramos da Cunha 
Contador CRC – 1SP214144/O-1 



33

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS COMBINADAS

ATIVO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 5.373.404 4.549.783

Disponibilidades 4 39.925 33.403
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5 1.223.641 1.373.300
Títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos 5 2.006.946 1.560.091

Relações interdependências 6 60.979 40.582
Operações de crédito 7 1.934.820 1.462.995
Outros créditos 8 41.829 25.764
Outros valores e bens 9 65.264 53.648

Não circulante 1.964.628 1.721.670
Realizável a longo prazo 1.872.069 1.660.089

Títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos 5 404.819 270.529

Operações de crédito 7 1.466.379 1.388.782
Outros créditos 8 871 778

Permanente 10 92.559 61.581
Investimentos 25 25
Imobilizado de uso 67.636 47.072
Intangível 24.898 14.484

Total do ativo 7.338.032 6.271.453

PASSIVO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 5.304.226 4.654.481

Depósitos 11 5.049.510 4.438.493
Relações interfinanceiras 12 6.194 -
Relações interdependências 3.213 2.386
Obrigações por empréstimos e repasses 13 1.972 2.321
Outras obrigações 14 243.337 211.281

Não circulante 411.753 279.446
Exigível a longo prazo 411.753 279.446
Depósitos 11 95.026 3.070
Relações interfinanceiras 12 107.301 113.053
Obrigações por empréstimos e repasses 13 171.493 132.777
Outras obrigações 14 37.933 30.546
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  16 1.622.053 1.337.526

Capital social 1.191.062 1.018.255
Reserva de sobras 318.107 226.008
Sobras acumuladas 112.884 93.263

Total do passivo 7.338.032 6.271.453

BALANÇO PATRIMONIAL                                                                                           Valores em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS                                                                                            Valores em milhares de reais
NOTA 

EXPLICATIVA  2018 2º SEMESTRE  2018 EXERCÍCIO  2017 EXERCÍCIO

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 18 562.317 1.095.741 1.057.964
Operações de crédito 454.766 887.476 795.622
Res. de op. com títulos e val. mob.  107.551 208.265 262.342
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 19 (253.062) (450.301) (504.725)
Operações de captação no mercado (123.765) (242.649) (312.752)
Operações de empréstimos e repasses (11.318) (21.629) (19.907)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (117.979) (186.023) (172.066)
RESULT.BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 309.255 645.440 553.239
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS (188.278) (350.944) (286.645)
Receita de prestação de serviços 20 84.229 157.863 123.418
Outras receitas operacionais 21 8.998 13.438 15.405
Despesas de pessoal 22 (145.678) (268.542) (220.211)
Outras despesas administrativas 23 (99.275) (187.752) (153.550)
Outras despesas operacionais 24 (36.552) (65.951) (51.707)
RESULTADO OPERACIONAL 120.977 294.496 266.594
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (1.166) (2.117) (195)
RESULT. ANTES DA TRIBUT.  SOBRE LUCRO E PART. 119.811 292.379 266.399
DESTINAÇÕES - (179.495) (173.136)
Juros sobre capital próprio - (66.179) (78.357)
Reserva legal - estatutário - (90.480) (75.823)
FATES - estatutário - (22.836) (18.956)
SOBRAS LÍQUIDAS (à disposição da AGO) 119.811 112.884 93.263

Utilize o QR code para acessar 
de forma rápida as Demons-
trações Financeiras completas, 
com Notas explicativas. 

Caso você não tenha o aplica-
tivo para escanear o código, 
pode acessar através do link:

https://bit.ly/2ILtDCO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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a i l o s . c o o p . b r 

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COOPERADO. 

Dúvidas relacionadas a produtos e serviços da Cooperativa, ligue para o SAC: 
0800 647 2200. Todos os dias (inclusive domingos e feriados), das 8h às 22h. 


