
Por meio da simplicidade e proximidade, 
contribuímos diariamente com ações que geraram 
o desenvolvimento econômico e social dos nossos 
cooperados e comunidades. 

Seguimos firmes com nosso propósito de fazer 
a diferença na vida das pessoas e em busca do 
crescimento sustentável da Cooperativa com 
ações que possam contribuir para um mundo 
melhor para todos. 

Juntos fazemos
a diferença

Somos mais de

cooperados
e juntos fazemos
a diferença.110 M

IL

RECONHECIMENTOS

municípios em
Santa Catarina e no
Rio Grande do Sul

Postos de 
Atendimento
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Great Place to Work (GPTW)
Melhores instituições financeiras para se trabalhar no Brasil e uma 
das melhores empresas para se trabalhar em Santa Catarina, com 

destaque para a saúde emocional dos colaboradores.

Reconhecimento de Inovação com 
Propósito (Recip)

O que levou a Viacredi Alto Vale a compartilhar boas 
práticas em um evento na sede da Organização das 

Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque. 

Todos conectados pelo 
cooperativismo para melhor 

atender você.

colaboradores
357

Recursos administrados pela 
Cooperativa.

bilhão em Ativos
Resultado 

correspondente a 2022.

milhões em Sobras

R$R$ 24,11,1
em eventos presenciais 

e digitais.

participações

Mais de

110 mil

RESULTADOS 2022



Juntos levamos
o cooperativismo 
ainda mais longe

294 Postos de Atendimento

5.500 colaboradores

1,4 milhão de cooperados

R$ 17,7 bilhões em ativos

R$ 362,7 milhões em Sobras

Mais de 600 caixas eletrônicos

O nosso Sistema Ailos

Expansão no atendimento presencial: chegamos 
ao Rio Grande do Sul com a inauguração de duas 
unidades, uma em Sapiranga e outra em Campo Bom. 
Também realizamos reformas e melhorias em três 
Postos de Atendimento em Santa Catarina. 

Evolução no atendimento digital: mais de 50 mil 
atendimentos realizados pelo WhatsApp. Melhorias 
no aplicativo Ailos com a  contratação de novos 
produtos  e serviços diretamente por lá. 

Crédito Habitacional: mais de R$ 19 milhões 
para realizar o sonho da casa própria dos nossos 
cooperados. 

Nova opção de investimento: LCI que é isenta de 
Imposto de Renda. 

Alternativas para regularização de dívidas para 
apoiar as pessoas a saírem do vermelho.

Ações para fortalecer o empreendedorismo como 
o Coopera Empreendedor, o Empretec, a Rodada de 
Negócios e duas Feiras de Oportunidades.

Ailos Aproxima: plataforma de compra e vendas 
online alcançou mais de R$ 2,5 milhões de negócios 
gerados, conectando empreendedores, cooperados e 
comunidade.

Progrid: EAD com mais de 130 cursos disponíveis. 
Educação financeira para todas as idades com 
iniciativas como o Coopera Educa, o SOMAR e o 
Coopera com o Bolso. 

Realização da Corrida e Caminhada Viacredi Alto 
Vale em Movimento em Agrolândia e Lontras, Santa 
Catarina.

Ações do Dia de Cooperar em todas as 16 cidades 
onde estamos presentes.

Implantação do Comitê de Governança: preparação 
da sucessão da gestão estratégica da nossa 
Cooperativa.

Balanço Patrimonial
ATIVO 31/12/2022 31/12/2021
Disponibilidades /  
Relações interfinanceiras 280.544 269.791 +4%

+26%

+62%

+58%

+42%

+21%

+19%

+19%

+23%

+26%

+14%

+17%

+17%

-28%

+19%

+69%

+153%

+39%

+202%

+119%

+23%

+37%

+30%

+5%

+163%

-28%

-28%

-28%

Operações de crédito 841.879 668.141

Outros créditos / Outros 
valores e bens

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

15.906

-60.144

9.804

-37.974

Imobilizado 10.577 7.460

Participações  30.717  25.381 

1.119.479 942.603Total

Empréstimos e repasses 40.493 32.855

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

Depósitos / 
Letras de crédito imobiliário 880.393 738.571

Outras obrigações 40.968 32.526

Patrimônio Líquido 157.625 138.651

Reservas de sobras 38.486 33.025

Capital 112.313 96.137

Sobras do ano 6.826 9.489

Total 1.119.479 942.603

Diretora Administrativa: Joice Marta Michele Uhlmann de Souza
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, está disponível no site: 
www.viacredialtovale.coop.br

Valores em R$ mil

* Percentuais referentes ao exercício de 2022.

Demonstração de Sobras
Receitas de operações 
de crédito 184.261 109.051
Resultado de operações com centralização 
financeira e aplicações compulsórias 33.673 13.329
Receitas de prestação de serviços/ 
Outras receitas operacionais 29.686 21.365
Despesas de captação / 
Empréstimos e repasses -76.735 -25.414
Despesas de provisão para 
operações de crédito -55.984 -25.593

Despesas de pessoal -35.567 -28.962

Despesas administrativas -41.334 -30.116

Outras despesas operacionais -13.866 -10.703

24.134 22.957Sobras do exercício

Juros ao capital (9,82%)* -10.482 -3.979

Fundo de reserva (40%)* -5.461 -7.591

FATES - ato cooperativo (10%)* -1.365 -1.898

6.826 9.489Sobras a distribuir

2022 2021

Valores em R$ mil

Resultados 2022
viacredialtovale.coop.br


