
Desde o dia 8 de março, os cooperados da Credifoz 
e Viacredi de Itajaí contam com um novo espaço. O 
Posto de Relacionamento (PR) da Praia Brava está em 
novo endereço: Av. Osvaldo Reis, 839, bairro Fazenda. 

Com horário de atendimento de segunda a  
sexta-feira, das 12h às 20h, o PR fica anexo ao Giassi.
Venha conhecer. 

Esperamos por você!
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Produtos

Rendimento para 
seus investimentos

Para proporcionar o melhor para os cooperados, 
a Credifoz tem à disposição uma nova opção para 
investir e ter ainda mais rendimentos: a Aplicação 
IPCA+. A modalidade é indicada para os cooperados 
que querem garantir rentabilidade acima da inflação 
e a remuneração é composta pela variação do IPCA* + 
taxa pré-fixada no momento da aplicação, válida para 
todo o período.

Fala aí, Conselho Credifoz

Governança na Cooperativa
Você já ouviu falar em “Governança na Cooperativa”? 

Esse é um modelo de direção estratégica, fundamentado 
nos valores e princípios cooperativistas. É por meio dele 
que são estabelecidas práticas éticas que buscam garantir 
o alcance dos objetivos sociais e a gestão da Cooperativa de 
modo sustentável, junto com os interesses dos cooperados. 

Ao adotar esse modelo na Cooperativa, é possível 
garantir a aplicação da autogestão no Sistema 
Cooperativista Nacional, além de ter por finalidades: ampliar 
a transparência da administração da sociedade, facilitar o 
desenvolvimento e a competitividade das cooperativas, 
contribuir para a sustentabilidade e muito mais!

Nos próximos informativos, vamos compartilhar um 
pouco mais sobre a Gestão Cooperativista e o papel dos 
Conselhos. Fique de olho!

Assembleias

Quem participou, ganhou pizza!
Na Credifoz, os cooperados participam das decisões 

da Cooperativa por meio das Assembleias. E sabe o 
melhor? Nesse ano, todos que estiveram presentes de 
forma on-line nas Pré-Assembleias e Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), ganharam R$ 25 por evento para 
utilizar nas pizzarias conveniadas da sua cidade. Além 
de incentivar a participação, também movimentamos 

o nosso negócio local.
Agradecemos a participação 

de cada cooperado e as pizzarias 
parceiras de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Tijucas 
por apoiarem esse momento com a gente. Com pizza, 
tudo fica ainda melhor!

Banco de Im
agens

D
ivulgação

D
ivulgação

*IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Celebração

Feliz Dia dos 
Fazedores!

No dia 1º de maio, comemoramos o 
Dia dos Fazedores. Sempre pelo mesmo 
objetivo, nos ajudamos, trabalhamos e 
cooperamos para superar qualquer 
desafio. A Credifoz agradece a todos 
vocês, por estarmos e continuarmos 
aqui, juntos. Feliz Dia dos Fazedores!

Além disso, o rendimento fixo será determinado 
conforme o valor aplicado e prazo escolhido. Essa 
é uma forma de manter o seu dinheiro protegido 
dos impactos causados pela inflação. Quer saber 
mais sobre o produto? Procure os nossos Postos 
de Atendimento!
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Dicas

Organização Financeira
É sempre um desafio conseguir pagar as contas e, 

ao mesmo tempo, economizar, não é mesmo? Para 
isso, o especialista em Gestão de Finanças da Ailos, 

Diogo Anderson Angioleti, separou dicas importantes 
para você se organizar financeiramente e passar o ano 
de 2021 no azul. Confira!

Organização é a chave: Faça um orçamento doméstico pessoal sem esquecer de incluir a família 
com previsão anual. Você pode elaborar sua organização por meio de registro em uma planilha, 
aplicativos ou caderno.

Quer viver com as contas no azul? Então seja prático: Comece anotando tudo o que você 
ganha e o que você gasta ou pensa em gastar. Tenha um plano para seus investimentos, pois 
economizar, tendo um objetivo em mente, nos ajuda a ter mais compromisso. Mesmo que nos 
primeiros meses seja difícil, persista, assim você vai criar o hábito de poupar.

Tenha disciplina e dedicação: Lembre-se que viver de forma planejada garante sua contínua 
capacidade de compra, ao contrário da vida privada por causa de exageros.

Não menospreze o pouco e invista: Faça um “boleto para você mesmo” e poupe, nem que seja 
um pouquinho todo mês para criar hábito. Se você for cooperado de uma Cooperativa Ailos, por 
exemplo, procure a nossa equipe e peça apoio. Assim será possível entender quais produtos são 
mais adequados para a sua realidade.

Se programar também vale para o lazer: Para realizar nossos sonhos, precisamos de metas e, 
assim, vamos nos dedicando e poupando durante os meses para alcançar aquilo que queremos. 
Se você tiver interesse em aprender mais sobre finanças pessoais, pode conferir o curso gratuito 
disponível no Progrid EAD. Basta acessar www.progrid.coop.br.

1. Tornar o PDCG um programa conhecido por 
todos os colaboradores;

2. Desenvolver um Plano de Comunicação;

3. Analisar as boas práticas do mercado e realizar 
a troca de conhecimento;

4. Integrar o PDGC ao Sistema de Planejamento 
da Cooperativa;

5. Realizar uma consultoria junto com a Central 
para melhorar o programa.

Desenvolvimento

Futuras ações
O Programa de Desenvolvimento da Gestão 

de Cooperativas (PDGC) é contínuo e, aqui 
na Credifoz, estamos no primeiro nível de 
maturidade. Em 2020, o nosso resultado de 
Governança Cooperativista foi de 78,09% e 
Gestão, de 88,21%. 

Agora, precisamos analisar as oportunidades 
e monitorar as atividades para serem aplicadas 
no desenvolvimento da nossa Cooperativa. Por 
isso, veja, a seguir, nossas futuras ações:
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Balancete mensal 31/03/2021

Diretor Executivo
Silvano Lazarini Junior

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 
CRC-SC 025638/O-8

Entenda o balancete

São lançados nesta conta, os valores relativos às despesas 
com a folha de pagamento, encargos, benefícios e 
capacitação dos colaboradores.

O que são DESPESAS DE PESSOAL?

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

358.845
3.403

108.549
243.220

2.477
1.196

20.008
14.669
10.255

21
(4.937)

378.853

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

13.911
13.287

624
(5.699)

(884)
(242)

(4.573)
8.212

(6.876)
4.109

355
(4.373)
(5.319)
(1.648)

1.336
(14)

1.322

PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo

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

300.181
277.827
109.007
168.820

12.280
10.074
78.672
63.493
11.524

2.333
1.322

378.853

Número de cooperados em Março 56.545

Rendimentos das Aplicações Maio 2021 (em % do CDI)

Obs: Rentabilidade Pós Fixada. Indicador de referência CDI*.

Obs: Rentabilidade Pós Fixada. 
Indicador de referência CDI*.

Rentabilidade Pré Fixada. Indicador 
de referência CDI do dia da aplicação.

As aplicações da Credifoz são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

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%

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)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

1080 dias
(%CDI)

Aplicação Pós-Fixada

POUP PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

Aplicação Pré-Fixada Aplicação Programada
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

94%
95%
96%
97%
98%

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Aplicação IPCA+
Consulte a tabela de rentabilidades no site 
credifoz.coop.br, Investimentos Financeiros

Taxa contratada

94%

PROGRID EAD

Chegou o App do Progrid!
Promover o desenvolvimento e a educação é um 

dos nossos pilares na Cooperativa. Por isso, temos 
o compromisso de levar ainda mais conhecimento 
para toda a comunidade. E, agora, além de site, o 
Progrid EAD tem o seu aplicativo próprio. Assim, você 
pode aproveitar os mais de 130 cursos disponíveis, 
estudar de onde estiver e diretamente do seu celular 
ou tablet. Aproveite mais essa oportunidade para 
aprimorar seus estudos. Baixe agora mesmo na App 
Store ou Google Play!

facebook.com/credifoz linkedin.com/company/credifoz-cooperativa-de-créditocredifoz coopcredifoz
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