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Vivemos a economia colaborativa na essência. Juntos contribuímos 
com mais inclusão financeira, mais saúde econômica e mais 
desenvolvimento sustentável. Tudo isso para favorecer os nossos 
cooperados, assim como os diversos segmentos e as comunidades 
onde atuamos.

O COOPERATIVISMO 
QUE GERA RESULTADOS 
PARA TODOS

Gerar valor e cidadania 
financeira de forma 
sustentável.

Propósito

_Buscamos excelência 

Missão

Gerar desenvolvimento 
econômico e social, 
oferecendo soluções 
financeiras por meio 
de um Sistema de 
Cooperativas.

Visão

Ser a instituição 
financeira que mais 
cresce na sua área de 
atuação, mantendo 
os diferenciais 
competitivos.
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Conselho de Administração
e Diretoria Executiva 

Em 2019, vivemos grandes conquistas e estamos confiantes nas 
perspectivas para 2020.

Permanecemos atuantes nas decisões estratégicas do cooperativismo 
de crédito nacional como membros do Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito (FGCoop) e do Conselho Especializado de 
Crédito da OCB (CECO).

Nossas Cooperativas seguem levando cidadania financeira às 
regiões e aos segmentos em que atuam por meio da expansão 
do atendimento e de ações apoiadas em diretrizes estratégicas, 
sustentáveis e dinâmicas.

Diante do importante papel cooperativista na formação de cidadãos 
conscientes de suas atitudes, investimos em um programa de 
educação e desenvolvimento que já soma mais de 3 milhões de 
participações. Dessas, 630 mil somente em 2019.

Valorizamos os nossos colaboradores com ações que contribuem para 
melhorar a qualidade de vida, o reconhecimento e o desenvolvimento 
profissional de todos. Já colhemos os frutos dessa prática obtendo 
a inclusão de quatro Cooperativas Singulares e da Central Ailos no 
ranking das melhores empresas para se trabalhar no estado de 
Santa Catarina, do instituto Great Place To Work − GPTW. 

Os nossos serviços evoluíram. Um exemplo disso foi a constituição 
da corretora própria que nos confere mais autonomia e maior grau 
de qualidade do portfólio de produtos de seguros disponíveis aos 
cooperados.

Registramos crescimento de 19%, fechando o ano com R$ 8,7 bilhões 
de ativos e mais de 820 mil cooperados. Números que refletem o 
bom trabalho do Sistema Ailos. Agradecemos o envolvimento dos 
líderes na condução das estratégias e dos colaboradores no que se 
refere à execução das ações propostas. 

Conectar pessoas, tecnologias e inovações por meio da colaboração 
é o que movimenta o nosso presente. Em 2020, planejaremos as 
próximas diretrizes, visionando onde e como queremos estar daqui 
a 10 anos. 

Esperamos ter conseguido transcrever neste relatório grande parte 
dos resultados alcançados com nosso trabalho em 2019. Convictos 
de que estamos seguindo pelo caminho certo, continuaremos a fazer 
a transformação através do cooperativismo.

DESENHAMOS NOSSO CAMINHO.  
FAZEMOS ACONTECER!

Boa leitura!
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Somos formados por pessoas que buscam o mesmo ideal. 
Todos pensamos grande e fazemos juntos.

_Os cooperados

11,3%
88,7%

Pessoa Física

Pessoa Jurídica 
(médios, pequenos e 
microempreendedores)

53%47%

HomensMulheres

Ativos nos 
canais digitais 77,8%

23%Com idade acima 
de 50 anos

57%Com idade de  
25 a 49 anos

20%Com idade de  
0 a 24 anos

QUEM
SOMOS

_As Cooperativas 

1 Cooperativa Central 
+13 Cooperativas 
Singulares Finalizamos o ano com

 cooperados.
826.751

ACENTRA

ACREDICOOP

CIVIA

CREDCREA

CREDELESC

CREDICOMIN

CREDIFOZ

CREVISC

EVOLUA

TRANSPOCRED

VIACREDI

VIACREDI ALTO VALE

ÚNILOS
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_Os colaboradores  

Em nossas contratações, buscamos pessoas abertas à atitude cooperativista, 
sem qualquer restrição de idade, aparência, raça, deficiência ou estilo de vida. 
Somamos 3.404 colaboradores em dezembro de 2019.

_Desenvolvimento:

3.404
colaboradores

15,57%
530 com 
pós-graduação/
especialização 
completa

66.385 
participações  
em EAD

7.148
participações 
presenciais

R$ 8.655.609,86 
em investimento

61,84%
2.105 
mulheres38,16%

1.299
homens

1.743 com 
graduação 
completa 

51,20%

97 menores 
aprendizes

2,85%
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Atuando no crédito urbano, chegamos ao fim de 2019 presentes 
em 76 cidades. Elas estão localizadas em diferentes regiões dos 
três estados do Sul do Brasil.

ESTAMOS POR 
TODA PARTE

Valorizamos a relação de confiança com os nossos cooperados. 
Respeitamos os diferentes perfis e priorizamos a simplicidade 
em todas as transações, para proporcionar mais acolhimento e 
agilidade. Contabilizamos o total de 217 postos de atendimento, 
desses, 35 foram inaugurados em 2019.

Além disso, nossos cooperados podem contar com 
uma rede de mais de 25 mil caixas eletrônicos 
distribuídos em todo o território nacional.

Destacamos nossa abrangência em Blumenau, cidade 
em que nasceu o Sistema Ailos, onde os números se 
aproximam dos de países que são referência mundial 
em cooperativismo, como França e Alemanha.

Blumenau
357.199 habitantes,
sendo 195.745 
cooperados Ailos.

da população é 
nossa cooperada.

54,8%

PARANÁ

SANTA 
CATARINA

RIO GRANDE
DO SUL
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Investimos em tecnologia para suprir as 
necessidades do cooperado onde e quando 
for mais conveniente para ele.
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Implantação de aplicativo para 
abertura de conta digital. Regis-
tramos 1.125 novos cooperados 
nos primeiros três meses do app 
Seja Ailos.

Em 2019, foram realizadas 4.532.380 transações 
nos canais digitais e de autoatendimento, 
representando mais de 80% das transações 
totais do Sistema Ailos, com uma movimentação 
de R$ 4,3 bilhões. 

Lançamento do Ailos Pag, pagamento instantâ-
neo através de QRcode.
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NÚMERO DE 
COOPERADOS

2018 201920172016

70
4.

59
4

82
6.

75
1

61
6.

20
6

54
6.

51
9

PATRIMÔNIO 
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EVOLUÍMOS  
COM SOLIDEZ

Sempre que os nossos cooperados se desenvolvem, nós também crescemos. 
A evolução constante dos números confere a eficácia e a seriedade do 
trabalho que realizamos, sempre com objetivo de manter a sustentabilidade 
econômica das nossas Cooperativas.
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PERTENCEMOS AOS 
NOSSOS COOPERADOS

Estimulamos o poder democrático dos cooperados. Prezamos a 
transparência e criamos oportunidades para que o maior número 
possível de cooperados conheça os planos de trabalho e participe 
ativamente das decisões de sua Cooperativa.

1.171 
assembleias presenciais 
realizadas com 131.818 
participações.

52.244 
visualizações nos vídeos 
e transmissões de  
eventos ao vivo nas 
redes sociais.

12.324
visualizações 
dos vídeos de
prestação de contas
disponibilizados na
plataforma de EAD.
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Os recursos administrados pelas Cooperativas se revertem em benefícios para 
os cooperados e toda a comunidade. O cooperativismo de crédito incentiva o 
empreendedorismo, que gera empregos e proporciona mais renda às famílias. 
Essa ação em cadeia forma um círculo virtuoso que faz verdadeira diferença 
e fortalece as regiões.

GERAMOS RESULTADO 
ECONÔMICO E SOCIAL 
PARA TODOS
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Esse valor mostra quanto os nossos cooperados pagariam a mais por tarifas, 
taxas e juros se utilizassem os mesmos serviços em bancos. Ou seja, ao utilizarem 
a Cooperativa, todos economizam e ainda recebem rendimentos maiores de 
aplicações, juros ao capital e retorno das sobras a cada ano.

*Economia proporcionada em relação aos bancos para operações de crédito e tarifas 
+ ganho adicional na rentabilidade das aplicações + juros ao capital + sobras.
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Juros - Créditos

Tarifas

Rentabilidade das aplicações

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

ECONOMIA POR MODALIDADE*

Total

R$ 1,2 BILHÃO

R$ 130,3 MILHÕES

R$ 35,8 MILHÕES

R$ 208,9 MILHÕES

R$ 1,568 BILHÃO

RESULTADO ECONÔMICO-
SOCIAL DE 2019: 
R$ 1,568 BILHÃO
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_CONCESSÃO DE CRÉDITO

R$ 1,1 bilhão em crédito liberado para 
os cooperados PJ (empreendedor individual, 
de pequenas e de médias empresas).

Incentivamos quem empreende porque acreditamos na geração de 
valor e no desenvolvimento dos segmentos e comunidades onde 
atuamos. Em 2019, fomentamos ações simples que alavancaram 
negócios e transformaram vidas.

PROMOVEMOS O 
EMPREENDEDORISMO
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_FEIRA DE OPORTUNIDADES

Evento itinerante que possibilita aos cooperados empreendedores a exposição de seus 
produtos e serviços à comunidade. Tem como objetivos incentivar o negócio local, gerar 
trabalho e renda, proporcionar entretenimento e solidariedade.

_COOPERAEMPREENDEDOR

Serviço de consultoria em parceria com o Sebrae 
que contribuiu para impulsionar 375 negócios.

_ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Eventos em que cooperados empreendedores
se reúnem para trocas de experiências.
Foram 1.174 participações.

• 8 edições realizadas 
pelas Cooperativas 
Acredicoop, Credifoz, 
Únilos, Viacredi  
e Viacredi Alto Vale.

• 1.023 cooperados 
expositores.

• 89.505 visitantes.
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Somos agentes do desenvolvimento. Valorizamos a proximidade com os cooperados, os segmentos 
e as comunidades onde estamos inseridos. Promovemos ações que levam informação, lazer e cida-
dania a todos.

_PROGRID

É o Programa que contempla ações de educação e desenvolvimento (cursos, teatros, palestras, 
jogos e outros) e aborda assuntos ligados a 5 temas principais: Educação Cooperativista, Edu-
cação Financeira, Empreendedorismo, Competências Profissionais e Bem-Estar.

_DIA DE COOPERAR

Projeto contínuo da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) que tem o compromisso 
de buscar um mundo mais justo e igual. Nossas Cooperativas realizaram mais de 60 ações, 
entre elas: campanha de doação de alimentos, agasalhos e livros; recreação com crianças em 
casas de acolhimento; plantação de hortas e mudas de árvores; atividades dentro das Feiras 
de Oportunidades.

_COOPERACRIANÇA E COOPERAEDUCA

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

_SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Participamos da Semana ENEF 2019, investindo em ações digitais para levar aos cooperados infor-
mação de qualidade com o objetivo de gerar conhecimento e fortalecer sua vida financeira.

CONECTAMOS PROPÓSITOS. 
TRANSFORMAMOS VIDAS.

26 mil
usuários engajados

1,1 milhão 
de pessoas alcançadas

37.891 
participações

563
eventos 

5.902
eventos presenciais

632.410
participações

14.427 
participações nos 88 cursos 
disponíveis na plataforma EAD
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Faz parte do trabalho diário de nossas Cooperativas gerar valor e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, por meio de produtos e serviços financeiros 
acessíveis e de qualidade.

FAZEMOS 
JUNTOS

Conheça as
13 Cooperativas 

que integram 
o Sistema Ailos, 
seus principais 

números e
ações de 2019.
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R$ 61,4 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

16.056 
COOPERADOS

R$ 89,1 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 857 MIL
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 15,5 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

57
COLABORADORES

R$ 54,3 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 13,8 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL
ALOCADOS PARA A REGIÃO

• Atua há 20 anos
• Livre admissão
• Região Sul de Santa Catarina
• Sede em Criciúma
• 8 Postos de Atendimento

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 5.843

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 400

16
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• Incentivamos o negócio local como forma de geração de trabalho e renda, contribuindo 
com o desenvolvimento dos nossos cooperados e comunidades. Uma das nossas 
iniciativas foi a realização da primeira edição da Feira de Oportunidades na cidade de 
Joinville (SC), onde registramos mais de 150 expositores e 14 mil visitantes.

• Entendemos que nosso papel também é propagar a educação cooperativista e financeira. 
Realizamos diversas ações na Feira do Livro de Joinville que ultrapassaram a marca de 
100 mil visitantes em 2019.

R$ 125,6 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

32.867 
COOPERADOS

R$ 216,8 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 2,5 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 27 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

136
COLABORADORES

R$ 140 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 36,6 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

• Atua há 20 anos
• Livre admissão
• Região Norte de Santa Catarina
• Sede em Joinville
• 11 Postos de Atendimento

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 23.679

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 700
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• Acreditamos na importância do incentivo ao empreendedorismo e à economia da região por 
meio do patrocínio ao Encontro de Negócios, à Inovação e Tecnologia (ENIT) e à Feira Móvel Brasil. 

• Promovemos ações para alcançar jovens que estão no início de suas atividades profissionais, 
por exemplo, a palestra “Como vender mais e melhor através das vendas consultivas”, na Univille 
− Universidade da Região de Joinviile, que registrou mais de 200 participações.

• Com o objetivo de contribuir para o crescimento sustentável do empreendedorismo de nossa 
região, realizamos o projeto “Acolhida na Colônia”, idealizado pela JCI líder ativo, associação 
mundial.

• Reconhecemos o nosso papel no que diz respeito ao desenvolvimento do empreendedorismo. 
Assim valorizamos as entidades de classe da cidade-sede da Cooperativa e participamos 
ativamente delas, como da Associação Empresarial e dos Núcleos de Responsabilidade Social e 
de Profissionais de Recursos Humanos, de São Bento do Sul (SC).

• Praticamos o cooperativismo na essência. Valorizamos as pessoas que estão conosco e 
nos ajudam cada dia a transformar as vidas dos cooperados. Com ações de reconhecimento 
profissional e qualidade de vida, nós fomos eleitos a 25ª melhor empresa para se trabalhar em 
Santa Catarina, na categoria empresas de médio porte, pelo instituto referência mundial GPTW 
(Great Place to Work).

• Atua há 11 anos
• Livre admissão
• Santa Catarina e Paraná
• Sede em São Bento do Sul
• 13 Postos de Atendimento

R$ 163,2 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

37.295
COOPERADOS

R$ 240,9 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 3,3 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 36,3 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

146
COLABORADORES

R$ 144,9 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 39,9 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 37.752

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 1.000
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• Realizamos ações que objetivam contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo 
nas comunidades onde atuamos, tais como, palestras de educação financeira aos associados do 
SINCOVAL (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina).

• Promovemos nosso segmento de atuação com a participação ativa nos núcleos e nas entidades 
de classe. Participamos do primeiro “Seminário da Região Oeste da Norma de Desempenho 
ABNT: NBR 15.575”, promovido pela AEAO (Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste).

• Fomentamos o cooperativismo e a educação financeira marcando presença em importantes 
eventos, como a 15ª Fenabit, em Blumenau, o 13º Congresso Estadual dos Profissionais do CREA/
SC e o 10º Congresso Estadual dos Profissionais do CREA/PR.

• Acreditamos no nosso importante papel diante do sistema financeiro do país, principalmente no 
que diz respeito a fomentar o crescimento econômico sustentável dos nossos cooperados. Por 
isso nos dispusemos a levar informação sobre o funcionamento de uma cooperativa de crédito 
em um evento promovido pela SINDUSCON, na cidade de Itajaí (SC).

R$ 239,4 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

20.016 
COOPERADOS

R$ 302,8 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 7,2 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO 

R$ 52,2 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

111
COLABORADORES

R$ 112,2 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 42,7 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 9.820

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 2.500 

• Atua há 17 anos
• Segmento CREA
• Santa Catarina e Paraná
• Sede em Florianópolis
• 12 Postos de Atendimento
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• Atua há 13 anos
• Segmento das Centrais Elétricas
• Santa Catarina
• Sede em Florianópolis
• 4 Postos de Atendimento

R$ 29,1 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

4.176 
COOPERADOS

R$ 36 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 414 MIL
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 6,1 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25
COLABORADORES

R$ 12,2 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 4,5 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 460

• Incentivamos a educação financeira e difundimos o cooperativismo porque acredi-
tamos que somos responsáveis pelo desenvolvimento econômico de nossos coope-
rados. Realizamos diversas ações, como a promoção da palestra “Nossa relação com 
o dinheiro”, que objetiva levar informação sobre como manter uma vida financeira 
saudável e sustentável.
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R$ 65,3 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

11.252
COOPERADOS

R$ 81,8 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 1,2 MILHÃO
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 13,5 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

48
COLABORADORES

R$ 30,6 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 9,9 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

• Atua há 11 anos
• Livre admissão
• Região da Serra Catarinense
• Sede em Lages
• 3 Postos de Atendimento

• Pensando no público jovem, estimulamos o empreendedorismo, a difusão do 
cooperativismo e a educação financeira como promessa de um futuro econômico 
sólido e sustentável. Somos responsáveis por manter o Núcleo Jovem da Associação 
Empresarial de Lages − ACIL − e firmamos parceria com o CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas) de Lages, marcando presença na Feira Multisetorial da Expolages.

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 6.138

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 480
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• Acreditamos na força do cooperativismo e praticamos a intercooperação. Abrimos o primeiro 
Posto de Relacionamento compartilhado, em parceria com a Cooperativa de Crédito Viacredi, 
na cidade de Itajaí. Cooperados de ambas as Cooperativas podem usufruir dos mesmos serviços 
em um único espaço, além de contar com horário de atendimento diferenciado, disponível 
também aos sábados.

• Atuamos em parceria com as associações empresariais e CDLs das cidades onde estamos 
presentes, incentivando o empreendedorismo da região. Promovemos diversas palestras com 
temas relacionados ao cooperativismo, educação financeira e qualidade de vida.

• Estimulamos o desenvolvimento de nossos líderes e colaboradores, porque consideramos 
que eles são responsáveis por contribuir na transformação de vida dos nossos cooperados 
diariamente. Registramos 556 horas de cursos e treinamentos presenciais em 2019, que 
totalizaram R$ 428,8 mil investidos.

• Nossos líderes estiveram presentes no “Intercâmbio Cooperativo”, na Alemanha, promovido 
pelo Sistema Ailos, para conhecer melhor o sistema cooperativo alemão e buscar referências 
de sucesso para o aperfeiçoamento das ações da Cooperativa aqui, no Brasil.

• Atua há 11 anos
• Livre admissão
• Região do Vale do Itajaí
• Sede em Itajaí
• 13 Postos de Atendimento

R$ 177,2 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

43.402 
COOPERADOS

R$ 260,4 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 9,7 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 59,4 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

163
COLABORADORES

R$ 147,2 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 52,4 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL
ALOCADOS PARA A REGIÃO

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 18.493

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 1.481
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• Enquanto Cooperativa, nós nos preocupamos com a saúde econômica, financeira e tam-
bém com a qualidade de vida dos nossos cooperados. Promovemos o primeiro “Crevisc 
em Movimento”, evento de corrida e caminhada na cidade de Guaramirim, aberto a toda 
a comunidade.

• Acreditamos na importância da difusão do cooperativismo entre as crianças. Desenvol-
vemos e distribuímos, gratuitamente, um gibi com histórias em quadrinhos para todas 
as escolas da cidade de Guaramirim. Já na 3ª edição em 2019, as histórias apresentam 
mensagem de cooperação e espírito de equipe. 

• A educação financeira na infância é fundamental para garantir um futuro econômico 
saudável e sustentável. Em 2019, realizamos um projeto idealizado por duas professoras 
que valoriza a poupança. Os 26 alunos participantes, com idades entre 7 e 8 anos, rece-
beram cofrinhos e registraram suas economias periodicamente.

R$ 55,1 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

11.016 
COOPERADOS

R$ 86,7 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 3,3 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 20,8 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37
COLABORADORES

R$ 56,5 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 15,2 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

• Atua há 11 anos
• Livre admissão
• Norte catarinense
• Sede em Guaramirim
• 3 Postos de Atendimento

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 11.156

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 1.089
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• Queremos contribuir para melhorar a qualidade de vida de nossos cooperados e das 
comunidades onde atuamos. Realizamos os eventos de corrida adulto e infantil abertos à 
comunidade e registramos o total de 2.428 participações no “Evolua em Movimento” e no “Evolua 
em Movimento Kids”.

• Pensamos em todos os públicos e criamos também os “Jogos da Integração e Superação”, 
específicos para pessoas com deficiência. O evento contou com 290 participações.

• Acreditamos na importância da valorização da mulher como agente de construção de um mundo 
mais igualitário. Promovemos em 2019 diversas palestras e eventos voltados às mulheres, que 
registraram ao todo 816 participações.

• Para incentivar o empreendedorismo e contribuir com o desenvolvimento saudável das 
comunidades, estamos sempre próximos às associações comerciais, esportivas e aos Rotarys 
Clubes das cidades onde estamos presentes.

• Atua há 11 anos
• Livre admissão
• Região Sudoeste do Paraná
• Sede em Francisco Beltrão
• 8 Postos de Atendimento

R$ 91,2 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

11.742 
COOPERADOS

R$ 134,5 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 4,2 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 25,8 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

91
COLABORADORES

R$ 80,8 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 25 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL
ALOCADOS PARA A REGIÃO

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 12.534

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 927
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R$ 232,5 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

21.702 
COOPERADOS

R$ 312 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 6,4 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 50,1 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

161
COLABORADORES

R$ 184,7 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 57 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

• Acreditamos na importância de estar presente nos maiores eventos do segmento em que atuamos, 
para o fomento do cooperativismo e das soluções financeiras que temos disponíveis. Em 2019, 
participamos das feiras Transpoeste, Transposul, Logistique e Fenamarco, realizadas nas cidades de 
Cascavel (SC), Bento Gonçalves (RS), Joinville (SC) e São Marcos (RS), respectivamente. Ao todo, as 
feiras contaram com um público de mais de 80 mil visitantes.

• Para incentivar o empreendedorismo, idealizamos e realizamos a FAZ − Feira de Capacitação 
e Oportunidades − em parceria com entidades de classe da cidade de Videira (SC). O evento 
disponibilizou cursos de capacitação e desenvolvimento com o objetivo de promover a inserção de 
jovens ao mercado de trabalho.

• Como Cooperativa de Crédito do Segmento de Transporte, mantemos parcerias importantes com o 
SEBRAE e os sindicados Sest Senat e Fetrancesc.

• Cumprindo o nosso papel na difusão do cooperativismo, em 2019 marcamos presença no C3 − 
Congresso de Cooperativas de Crédito, realizado em São Paulo (SP), com a palestra “Como crescer 
sem perder a essência cooperativista”.

• Uma ação comunitária marcou o 13º aniversário da Cooperativa: cada Posto de Atendimento realizou 
arrecadação de donativos para instituições beneficentes, o que impactou ao todo 1.156 pessoas.

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 12.998• Atua há 13 anos
• Segmento de transporte
• Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul
• Sede em Florianópolis
• 24 Postos de Atendimento
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• Atua há 22 anos
• Livre admissão
• Região da Grande Florianópolis
• Sede em Florianópolis
• 7 Postos de Atendimento

R$ 110,8 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

12.492 
COOPERADOS

R$ 138,4 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 1,1 MILHÃO
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 25,4 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

54
COLABORADORES

R$ 39,1 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 15,9 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL
ALOCADOS PARA A REGIÃO

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 2.021

na pesquisa de satisfação 
realizada com cooperados.

Nota 9 

• Em 2019, mudamos o nosso nome. Antes denominado Credifiesc, passou para 
Únilos, traduzindo ainda mais a nossa essência cooperativista de união e economia 
colaborativa.

• Incentivamos o negócio local como forma de geração de trabalho e renda, contribuindo 
com o desenvolvimento dos nossos cooperados e das comunidades. Uma das nossas 
iniciativas foi a realização da primeira edição da Feira de Oportunidades na cidade de 
Palhoça (SC), com 50 cooperados expositores e 3.417 visitantes.

• Valorizamos os nossos colaboradores porque acreditamos que são eles que, 
diariamente, contribuem para a transformação das vidas dos nossos cooperados. Em 
2019, recebemos certificação do instituto referência mundial − GPTW (Great Place to 
Work) − Melhores empresas para trabalhar.
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R$ 424,5 MILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

67.625 
COOPERADOS

R$ 566,9 MILHÕES
EM ATIVOS

R$ 19,1 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 100 MILHÕES
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

251
COLABORADORES

R$ 299,4 MILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 93,2 MILHÕES 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL  
ALOCADOS PARA A REGIÃO

• Atua há 31 anos
• Livre admissão
• Região do Alto 
   Vale do Itajaí

• Sede em Ibirama
• 19 Postos de Atendimento

• Incentivamos o negócio local contribuindo para o desenvolvimento dos cooperados e das 
comunidades. Em 2019, realizamos duas edições da Feira de Oportunidades nas cidades de Taió e 
Ibirama, ambas em Santa Catarina, totalizando 213 cooperados expositores e 21.372 visitantes. 

• Acreditamos na importância de estar presente em eventos realizados pelas comunidades onde 
atuamos. Em 2019, participamos dos seguintes eventos: Fersul e  6ª edição da Feira da Empregabilidade 
e Empreendedorismo, ambos em Rio do Sul (SC); Festa Estadual do Queijo, na cidade de Laurentino 
(SC); Ensino, Pesquisa e Extensão − SEPEX − da UDESC, no Alto Vale  − Universidade do Estado de 
Santa Catarina, na cidade de Ibirama (SC).

• Participamos ativamente das entidades do Núcleo de Cooperativas da Associação Empresarial 
de Rio do Sul (ACIRS) e apoiamos o Núcleo de Confecções e Facções da Associação Empresarial de 
Ibirama (ACIIB) na capacitação de gestores e líderes.

• Como ação de fomento ao empreendedorismo, realizamos, em parceria com o Núcleo de 
Cooperativas da Associação Empresarial de Rio do Sul, a 3ª edição do “Fórum de Cooperativas” que 
reuniu 560 participantes.

• Recebemos o Prêmio “Destaque do Ano” nas cidades de Ibirama, Lontras, Presidente Getúlio, Taió e 
Salete, todas de Santa Catarina.

• Valorizamos nossos colaboradores e, com ações de reconhecimento profissional e qualidade de 
vida, fomos eleitos a 20ª melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, na categoria 
empresas de médio porte, pelo instituto referência mundial GPTW (Great Place to Work).

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 53.575
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• Somos a maior Cooperativa de Crédito do Brasil.

• Valorizamos as pessoas, inclusive os nossos colaboradores por meio de ações que contribuem para 
melhorar a qualidade de vida, o reconhecimento e o incentivo ao desenvolvimento profissional. Fomos 
eleitos a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, conquistando o 1º lugar da categoria 
grandes empresas, no ranking do instituto de renome mundial GPTW − Great Place to Work.

_Feira de Oportunidades
Incentivamos o negócio local porque é uma forma de gerar trabalho e renda, contribuindo assim para 
o crescimento das comunidades. Com três edições, em Blumenau, Massaranduba e Brusque, a Feira de 
Oportunidades levou troca de conhecimento, expansão de mercado, entretenimento e solidariedade a 
43 mil visitantes e 469 cooperados expositores. Na Praça de Alimentação, foram arrecadados R$ 127 
mil, valor destinado a 7 entidades da região, beneficiando 25 mil pessoas.

_Assembleias
Colocamos em prática o modelo de representação do quadro social com o voto do delegado e da maneira 
mais democrática possível. Cerca de 37 mil cooperados votaram exercendo seu poder de decisão na 
Assembleia do seu grupo. E foram eleitos 450 delegados para representar seus grupos na Assembleia 
Geral Ordinária e na Extraordinária. Somamos mais de 95 mil participações de cooperados, entre 
eventos presenciais, acesso a informações da Assembleia na plataforma de ensino a distância do Progrid 
e transmissões ao vivo pelo Facebook e Youtube.

• Atua há 68 anos
• Livre admissão
• Região do Vale do Itajaí e Paraná
• Sede em Blumenau
• 92 Postos de Atendimento

R$ 4,4 BILHÕES
EM DEPÓSITOS TOTAIS

537.110 
COOPERADOS

R$ 6,3 BILHÕES
EM ATIVOS

R$ 289,7 MILHÕES
DE SOBRAS DO EXERCÍCIO

R$ 1,5 BILHÃO
EM PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.535
COLABORADORES

R$ 3 BILHÕES 
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 1,2 BILHÃO 
DE RESULTADO ECONÔMICO-SOCIAL 
ALOCADOS PARA A REGIÃO

participações em eventos  
educativos e ações sociais.

+ de 430.000

crianças impactadas com 
ações de educação  

cooperativista e financeira.

+ de 220.400
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_Curso de Desenvolvimento para Pessoas com Deficiência
Com professores especializados em sala de aula e intérprete de libras, realizamos o Curso de 
Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência para o Mercado de Trabalho. Com turmas em 
Blumenau, Itajaí e Indaial, 77 estudantes puderam se formar..

_Coopera Empreendedor
Em quatro edições ao longo do ano, houve 374 empresas atendidas e 2.289 vidas impactadas no 
total de 12.942 horas de consultoria disponibilizadas aos cooperados empreendedores.

_PROGRID

O Programa leva conscientização às comunidades, forma participantes prontos para fazerem a 
diferença onde vivem, bem como disponibiliza cursos presenciais e a distância. A educação, o 
conhecimento e o aprendizado expandiram-se com mais de 3,7 mil eventos e mais de 430 mil 
participações em 2019. Fazem parte do Progrid as iniciativas:

_CooperaCriança
A ação tem o objetivo de proporcionar às crianças que vivem numa região de vulnerabilidade 
social um dia especial de lazer e cultura. Em 2019, mais de 18 mil crianças e adolescentes foram 
beneficiadas com o atendimento a 59 instituições de educação. 

_Educação Financeira nas Escolas
Por meio de intervenções nas escolas, esse programa promove o acesso à informação e à prática 
de hábitos financeiros saudáveis. Em 2019, foram atendidas três (3) escolas em Jaraguá do Sul e 
529 alunos foram beneficiados. Além disso, houve palestras para pais e professores.

_CooperaEduca
Em seu segundo ano de atuação, o CooperaEduca levou, de maneira lúdica, a cooperação e a 
educação financeira para cerca de 8 mil crianças em 33 instituições de ensino e em 52 eventos 
assembleares.

_Projeto Conectados
Com 15 estudantes envolvidos e idades variando de 15 a 19 anos, lançamos em 2019 o projeto-
piloto “Conectados”. A ideia é incentivar os filhos dos cooperados a desenvolverem habilidades 
e competências profissionais necessárias diante das novas tendências do mercado de trabalho. 

_Viacredi de Portas Abertas
A partir dessa iniciativa, a comunidade tem a chance de vivenciar experiências dentro da 
Cooperativa. Os 79 estudantes e professores de três (3) escolas receberam uma palestra 
relacionada à educação financeira, de acordo com a necessidade de cada instituição.

_Progrid Escolas
Em 2019, foram atendidas mais de 500 instituições de ensino nas 20 cidades da área de atuação 
da Viacredi. No total, mais de 193.870 crianças e adolescentes foram beneficiados com palestras 
e espetáculos teatrais.

_Dia C
Esse é um projeto contínuo da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que tem como 
compromisso buscar um mundo mais justo e igual. Foram realizadas 51 ações em 2019, conforme 
as necessidades de cada cidade e região, tais como, plantação de horta, doação de alimentos e 
roupas, espaço da inclusão e da saúde, biblioteca, entre outros. Mais de 36 mil pessoas foram 
beneficiadas e 466 foram voluntárias da Viacredi.
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS COMBINADAS

ATIVO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2019 31/12/2018

Circulante 6.083.449 5.373.404
Disponibilidades 4 47.809 39.925
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5 1.041.339 1.223.641
Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos 5 2.433.882 2.006.946

Relações interdependências 6 85.403 60.979
Operações de crédito 7 2.332.743 1.934.820
Outros créditos 8 75.097 41.829
Outros valores e bens 9 67.176 65.264

Não circulante 2.630.750 1.964.628
Realizável a longo prazo 2.497.735 1.872.069

Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos 5 506.726 404.819

Operações de crédito 7 1.987.740 1.466.379
Outros créditos 8 3.269 871

Permanente 10 133.015 92.559
Investimentos 100 -
Imobilizado de uso 97.088 67.636
Intangível 35.827 24.923

Total do Ativo 8.714.199 7.338.032

PASSIVO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2019 31/12/2018

Circulante 6.411.348 5.304.226
Depósitos 11 6.092.834 5.049.510
Relações interfinanceiras 12 28.246 6.194
Relações interdependências  3.889 3.213
Obrigações por empréstimos e repasses 13 7.184 1.972
Outras obrigações 14 279.195 243.337

Não circulante 357.113 411.753
Exigível a longo prazo 357.113 411.753

Depósitos 11 52.699 95.026
Relações interfinanceiras 12 79.899 107.301
Obrigações por empréstimos e repasses 13 177.700 171.493
Outras obrigações 14 46.815 37.933

Patrimônio Líquido 16 1.945.738 1.622.053
Capital social 1.368.303 1.191.062
Reserva de sobras 438.244 318.107
Sobras acumuladas 139.191 112.884

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 8.714.199 7.338.032

BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS                                                                     Valores em milhares de reais

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras combinadas.
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DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DE SOBRAS OU PERDAS                                     Valores em milhares de reais
NOTA 

EXPLICATIVA
 2019

 2º SEMESTRE
 2019 

EXERCÍCIO
 2018 

EXERCÍCIO

Receitas da Intermediação Financeira 18 643.703 1.250.278 1.095.741
Operações de crédito 539.754 1.036.584 887.476

Result. de operações com títulos e valores 
mobiliários e instrumentos finan. derivativos 103.949 213.694 208.265

Despesas da Intermediação Financeira 19 (256.709) (485.372) (450.301)
Operações de captação no mercado (129.504) (262.157) (242.649)
Operações de empréstimos e repasses (10.048) (21.506) (21.629)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (117.157) (201.709) (186.023)

Result. Bruto da Intermediação Financeira 386.994 764.906 645.440
Outras Receitas / Despesas Operacionais (215.460) (414.270) (350.944)
  Receitas de prestação de serviços 20 109.219 202.592 157.863
Outras receitas operacionais 21 10.801 17.349 13.438
Despesas de pessoal 22 (174.246) (324.502) (268.542)
Outras despesas administrativas 23 (114.738) (225.062) (187.752)
Outras despesas operacionais 24 (46.496) (84.647) (65.951)

Resultado Operacional 171.534 350.636 294.496
Resultado Não Operacional (999) (1.746) (2.117)
Result. Antes da Tribut. Sobre Lucro e Part. 170.535 348.890 292.379
Destinações/Utilizações 611 (209.699) (179.495)

Juros sobre capital próprio - (70.690) (66.179)
Reserva legal - estatutário - (111.885) (90.480)
FATES - estatutário - (28.082) (22.836)
Reserva para expansão 611 958 -

Sobras Líquidas (à disposição da AGO) 171.146 139.191 112.884

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras combinadas.

Utilize o QR code para acessar, de forma rápida, o Relatório do Auditor Independente e as 
Demonstrações Financeiras Combinadas completas com as notas explicativas. Caso você não 
tenha o aplicativo para escanear o código, acesse por meio do link: https://bit.ly/38BvMdV



ailos.coop.br

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. 


