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A Acredicoop Cooperativa de Crédito marcou 
sua chegada em mais um município do litoral Norte 
Catarinense. O dia 27 de janeiro foi marcado pela 
abertura oficial do Posto de Atendimento (PA) em 
Itapoá. Esta é a 15ª unidade da Cooperativa, que 
também está presente nos municípios de Joinville, 
Garuva, São Francisco do Sul, Araquari e Barra Velha.

A abertura do PA visa fortalecer o cooperativismo 
por meio da inclusão financeira, relacionamento 

próximo das pessoas e contemplando todos os 
benefícios que uma Cooperativa tem para oferecer em 
soluções de crédito. A nova unidade conta com seis 
colaboradores, que fazem parte da comunidade. 

A unidade está localizada na rua Ana Maria Rodrigo 
de Freitas n° 1212, no bairro Itapema do Norte. O 
atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h. Já o autoatendimento, nos caixas eletrônicos, 
está disponível diariamente, das 7h às 21h.

ACREDICOOP INAUGURA 
UNIDADE EM ITAPOÁ



Ação Social

Gesto que 
transforma

Perspectivas

Um Ano Novo de 
transformação e 
colaboração

Com o objetivo de transformar vidas e inspirar 
histórias, a Acredicoop acredita que a responsabilidade 
colaborativa é capaz de mudar o mundo. Foi exatamente 
o que vimos ao longo de 2020, quando tivemos que nos 
adaptar às mudanças por conta da pandemia. 

Mas, por meio da coletividade, conseguimos superar 
os desafios que foram surgindo, de forma repentina, e 
saímos desta ainda mais fortes. Acreditamos que estes 
ensinamentos nos fortaleceram e nos transformaram de 
forma única. Aprendemos que o cooperativismo é uma 
das maiores expressões de solidariedade e que, juntos, 
podemos promover o bem coletivo, além de superar os 
desafios de forma positiva. A nossa força parte da união. 

O pensamento coletivo é o principal 
objetivo do cooperativismo. Por isso, 
a Acredicoop realiza um trabalho em 
conjunto, com ações que beneficiam 
não só os cooperados, mas também a 
comunidade. Por meio da campanha Gesto 
que Transforma, que arrecadou R$ 1 de 
cada cooperado que aderiu à fatura digital, 
a cooperativa conseguiu angariar mais de 
R$ 10 mil que resultaram em 183 cestas 
básicas, doadas para o movimento Quem 
se Importa Joinville, que atende mais de 500 
famílias da cidade e região.
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História

Há 21 anos ajudando a
transformar vidas - Parte 4

Nesta edição, daremos atenção a alguns 
pontos que a Cooperativa proporciona 
aos seus cooperados. Contribuímos com 
a transformação de uma vida melhor, com 
condições mais digna, orientando-os e 
capacitando-os para o enfretamento do 
dia a dia, oferecendo serviços e produtos 
financeiros acessíveis. Dentro dos 
propósitos da Cooperativa, ressaltamos a 
geração de valores e cidadania financeira 
sustentável e colaborativa, que criam 
resultados positivos e a estes retornando 
em forma de sobras. 

Além disso, a Cooperativa tem 
diversas ferramentas disponíveis aos seus 
cooperados, conectando-os diretamente 
ou remotamente, dando oportunidades 
à promoção da cultura cooperativista 
e dando ênfase ao quinto princípio, 
“educação, formação e informação”. São 
oferecidas oportunidades e diferenciais, 
acessando a plataforma do Programa 
de Integração e Desenvolvimento de 
Cooperados e Comunidade (PROGRID), 
que pode ser acessado pelo site 
progrid.coop.br. 

Esta plataforma está disponível 
aos cooperados e, também, a toda 
comunidade, onde são encontrados 
vários eixos temáticos: educação 
cooperativista, educação financeira, 
competências profissionais, qualidade 
de vida, responsabilidade social e 
empreendedorismo. Nessa plataforma 
de cursos online estão disponíveis mais 
de 130 cursos, a exemplo de: design 
thinking, comunicação não-violenta, libra 
básico, valores para a vida, aprender a 
se expressar em público com sucesso, 
coopera panela, direito do consumidor, 

declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física, gestão financeira pessoais, entre 
outros. 

A Cooperativa oferece, ainda, 
o Programa de Mentoria para 
Empreendedores (Mais Empreendedor), 
a Feira de Oportunidades e o Ailos 
Aproxima, com o objetivo de oferecer e 
dar condições aos pequenos e médios 
empreendedores, que podem assim 
mostrar ao público os produtos e serviços 
que disponibilizam ao mercado. Como 
você pode verificar, a Cooperativa está 
sempre voltada e direcionada em atender 
e estar próximo ao seus cooperados e 
à comunidade onde ela está inserida, 
promovendo retornos financeiros e 
benefícios sociais.

Por Conrado Odebrecht Filho

Certificação GPTW

Ótimo lugar para trabalhar!
Um dos prêmios mais cobiçados pelas marcas 

e empresas catarinenses é o Great Place to Work 
(GPTW), que anualmente lista as melhores empresas 
para trabalhar no mundo inteiro. No início de 
dezembro, a consultoria do GPTW divulgou o ranking 
das 55 melhores empresas para trabalhar em 
Santa Catarina.

Foram mais de 160 empresas inscritas e a 
Acredicoop garantiu a 19º colocação na categoria 
Médias Empresas. Vale lembrar que, em relação 
ao ano passado, subimos quatro posições, o que 
mostra que estamos no caminho certo, tornando 
a Acredicoop um ambiente cada vez mais familiar, 
permitindo que os nossos colaboradores se 
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sintam realizados e valorizados, assim como os 
nossos cooperados.
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Redes Sociais

Estamos no Insta!
Se você quer ficar ainda mais próximo da Acredicoop, 

estando por dentro de todas as novidades, siga o nosso 
perfil no Instagram. Por meio desta ferramenta digital, 
compartilhamos todos os momentos de cooperação, assim 
como as melhores soluções e serviços para você. Afinal, o foco 
do cooperativismo de crédito são as pessoas e a conexão com 
elas. Então, siga o nosso perfil @acredicoop e fique atualizado.

Taxas de Juros das Operações de Crédito

Crédito para Você
Crédito Pessoal
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Veículos
Cheque Especial
Antecipação de Créditos
Antecipação de IRFF
Desconto de Cheques
Crédito para Sua Empresa
Crédito Empreendedor
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Veículos
Cheque Especial
Microcrédito (Crédito 
para microempresas e 
microempreendedores)
Antecipação de Créditos
Desconto de Cheques
Desconto de Títulos

Taxas Pré
2,09% a 2,79%
1,38% a 1,58%
1,16% a 1,99%

3,39% a 7,89% + TR

  2,08%
2,32% a 2,72%

1,30% a 2,77% 
1,38% a 1,58%
1,16% a 1,99%

2,50% a 6,87% + TR
1,37% a 2,25% 

 

1,99% a 2,42%
1,69% a 2,42%

Prazo
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 72 meses

-

Até 300 dias
-

Até 60 meses
Até 120 meses

Até 72 meses
-

Até 48 meses

Taxas Pós
1,25% + CDI

0,40% a 0,45% + CDI
0,41% a 0,96% + CDI

0,63% a 1,03% + CDI
0,40% a 0,45% + CDI

0,41% a 0,96 + CDI

Prazo
Até 120 meses
Até 180 meses
Até 120 meses

-

-
-

Até 120 meses
Até 180 meses
Até 120 meses

*Taxas sujeitas à variação.

Janeiro 2021

Rendimentos das Aplicações Janeiro 2021 (em % do CDI)

As aplicações da Acredicoop são garantidas pelo Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito no valor de até R$ 250 mil.

Verifique a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

Faixa de valor

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

Taxa contratada

96%
97%
98%
99%

100%

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%

APLICAÇÃO PROGRAMADA

Até R$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99
De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99
De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99
De R$ 500.000,00 a R$ 999.999,99
De R$ 1.000.000,00 a R$ 1.999.999,99
Acima de R$ 2.000.000,00

98%
99%

100%
101%
102%
107%
109%
111%

101%
102%

103%
104%
105%
109%
111%
113%

104%
105%

106%
107%
108%
111%
113%
115%

110%
111%

112%
113%
114%
115%
116%
117%

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

1080 dias
(%CDI)

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

POUP

INVEST

Mês

94%
95%

96%
97%
98%

103%
105%
107%

95%
96%

97%
98%
99%

104%
106%
108%

96%
97%

98%
99%

100%
105%
107%
109%

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

Entenda o Balancete

Balancete mensal 31/12/2020

ATIVO Valores em mil (R$)

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

334.403
3.043

92.949
233.719

2.886
1.806

14.037
6.865

11.290
61

(4.179)
348.440

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Receitas da Intermediação Financeira
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira
Despesas da Intermediação Financeira
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas Operacionais
Receitas de Prestação de Serviços
Outras Receitas Operacionais
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Outras Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado do Exercício

42.832
40.533

2.299
(15.740)

(3.183)
(2.528)

(10.029)
27.092

(24.172)
10.905

1.003
(15.564)
(14.923)

(5.593)
2.920

(64)
2.856

PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo 
Depósitos 

Depósitos à Vista
Depósitos sob Aviso e a Prazo
Depósitos Interfinanceiros

Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Sobras
Sobras do Ano
Total do Passivo

309.642
220.431

68.750
144.288

7.393
82.070

7.141
38.798
34.302

1.640
2.856

348.440

Nesta conta estão registrados os valores aplicados 
pelos cooperados na Cooperativa, em depósitos de 
aplicações remuneradas. 

O que são DEPÓSITOS SOB AVISO E A PRAZO?

A Cooperativa preza pela transparência aos seus
cooperados. Acompanhe os números do mês de Dezembro:

Diretor Executivo/Administrativo: Ivan Roberto de Borba
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme

CRC-SC 025638/O-8

Resultado de Satisfação

Pesquisa de satisfação entre 
os cooperados

Com uma trajetória de 21 anos e uma equipe de 170 colaboradores, 
a Acredicoop continua transformando a vida dos seus mais de 43 mil 

cooperados, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e atendimento 
personalizado. Uma pesquisa entre os cooperados apontou que, no ano 
de 2020, o resultado ficou em 9,44 no nível de satisfação.

A Acredicoop atua hoje, no mercado, apoiada pelo Sistema Ailos, 
estrutura que proporciona autonomia e segurança nas operações 

realizadas. São 13 cooperativas que, juntas, contam com mais de 
200 Postos de Atendimento e reúnem 1 milhão de cooperados em 
86 municípios dos três estados do Sul do Brasil.

Panorama do Ano

Ações que fizeram 2020 ser um 
ano de esperanças

O ano de 2020 foi desafiador, mas nos 
ensinou a enxergar novos panoramas. O bem 
coletivo é o que sempre nos moveu e o nosso 
propósito sempre será fazer a diferença na vida 
das pessoas. A Acredicoop encerrou o ano de 
2020 com crescimento de 60,7% no volume de 
ativos, atingindo a marca de R$ 348,4 milhões.

O número de cooperados também cresceu 
32,4%, chegando a mais de 43 mil associados. 
Alcançamos um dos melhores resultados nos 
últimos anos, demonstrando que mesmo diante 
das adversidades, foi possível oferecer soluções 
financeiras sustentáveis aos nossos cooperados 
e comunidade, amenizando os impactos 
provocadas pela crise, garantindo qualidade de 
vida e promovendo a inclusão financeira.

Em apoio aos cooperados, a Acredicoop 
definiu ações, como a prorrogação no 
pagamento de parcelas das operações de 
crédito. Também foram realizados ajustes na 
precificação e carência, além da criação de 
novas linhas especiais de crédito, registrando 
assim R$ 207 milhões liberados em novos 

contratos. Quanto aos cooperados que são 
empreendedores, a adesão aos programas 
emergenciais do governo federal, Pronampe, 
conferiu a liberação de R$ 5,2 milhões. O produto 
CDC facilitou o acesso à aquisição de bens de 
consumo e contribuiu com a recuperação do 
comércio nas regiões onde atuamos, com a 
liberação de R$ 9,2 milhões. Iniciamos 2021 
cientes da seriedade e da responsabilidade do 
momento que vivemos, porém, confiantes na 
perspectiva de continuar contribuindo com o 
desenvolvimento de nossos cooperados e das 
comunidades que estamos inseridos.
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Versão Web

Acesse a versão digital do informativo 
e confira o conteúdo completo.

facebook.com/acredicoop linkedin.com/company/acredicooptwitter.com/acredicoop

Expediente

Informativo Acredicoop
Uma publicação da Cooperativa de 
Crédito do Norte Catarinense - Acredicoop

Rua Alexandre Dohler, 277, Joinville - SC 
Tel.: (47) 3489-8126 - acredi.coop.br

Tiragem: 30.000 exemplares

Distribuição gratuita

Conselheiros
Conrado Odebrecht Filho - Presidente

Clerton Luiz Rudolfo - Vice-Presidente

Jairo Vicente - Secretário

Emílio Chaia - Conselheiro

Conselho Editorial Acredicoop
Conrado Odebrecht Filho 
Ivan Roberto de Borba 
Thiago Reiter 
Cristiane de Souza 
Graziele Correa 
Raquel Reis e Silva Sieves

Jornalista Responsável
Michele Wilke

Edição e Diagramação
DNA Editora - 47 3209-1315 
contato@dnaeditora.com.br 
dnaeditora.com.br

Diretoria Executiva
Ivan Roberto de Borba 
Diretor executivo

Dirley Francisco Cisz 
Diretor de Operações 

Assembleia

Participe da Assembleia Digital
A participação das Assembleias é de muita importância, já que é nesta 

ocasião que as grandes decisões são tomadas sobre o futuro da Cooperativa. 
É seu direito de saber também como foi a evolução dos resultados financeiros. 
Por isso, não deixe de participar das Pré-Assembleias que acontecem em 
março e abril e, também, da Assembleia Geral que está marcada para 23 
de abril, de um modo inovador. Para maior segurança, o evento será digital. 
Consulte as informações no site aquivoceparticipa.coop.br. Confira o dia e 
faça a sua inscrição. O Token (senha para acesso) e votação será enviado na 
Conta Online e no App dos cooperados inscritos. Participe!

Negócios

Feira de Oportunidades em formato inovador
A Feira de Oportunidades teve um formato inovador. Por conta da 

pandemia, o evento foi promovido de forma digital. Foram três dias 
de atrações culturais, vitrines de negócios e solidariedade. O evento 
foi realizado entre 6 e 8 de novembro de 2020 pela Acredicoop, 
Credifoz, Viacredi e Viacredi Alto Vale, que contaram com o apoio 
do Sistema Ailos. O evento teve o objetivo de fortalecer os negócios 
e serviços da sua região. Puderam participar gratuitamente, como 
expositores, todos os cooperados PJ das cooperativas do Sistema 
Ailos. A feira foi aberta à comunidade. Com a ação social, os 
visitantes tiveram a oportunidade de realizar doações em dinheiro. 
Além disso, para cada acesso à feira e, também, ao Ailos Aproxima, 
as cooperativas reverteram R$ 1 para a ação. O evento arrecadou R$ 
49.951,99 revertidos em cestas básicas para instituições das áreas 
de atuação das quatro cooperativas.
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