
Os Ailogs 
chegaram!

Educação financeira e infância andam juntos, sim senhor! E por isso o Sistema Ailos traz 
uma novidade para os pequenos: os Ailogs. 

Depois de uma longa viagem diretamente da Galáxia de Andrômeda, os Ailogs chegaram na 
Terra com a missão de levar o cooperativismo e educação financeira de forma leve e divertida 
tanto para as crianças quanto para os pais, responsáveis, professores e escolas por meio de 
desenhos e atividades lúdicas especialmente desenvolvidas para entreter e ensinar.
 
OO público-alvo são crianças de seis a nove anos. “Nossos personagens não são perfeitos, 
possuem habilidades e também conflitos que precisam desenvolver, mostrando que, com 
cooperação, conseguimos abraçar e valorizar a diversidade e o processo de cada indivíduo. 
Além disso são apresentados temas como trabalho em equipe, empatia, inovação, 
sustentabilidade e muito mais”, explica Jessica Bambinetti, gerente de Gestão de Pessoas e 
Relacionamento com o Cooperado.  O primeiro episódio de Ailogs já está no ar e pode ser 
conferido no site: https://www.ailos.coop.br/ailogs 
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Programa de Desenvolvimento
da Gestão das Cooperativas

Mas afinal, o que é o PDGC?

VoltadoVoltado ao desenvolvimento da autogestão 
das cooperativas, o PDGC, elaborado pelo 
Sescoop, visa promover a adoção de boas 
práticas de gestão e de governança pelas 
cooperativas.  Estando presente em todos os 
ramos do cooperativismo, o PDGC se 
constitui hoje como nosso “Selo de 
qualidade”, a “ISO” das Cooperativas.qualidade”, a “ISO” das Cooperativas.

Com base nos dados de 2021 a Credifoz se 
encontra na segunda fase da escala do PDGC, 
o Compromisso com a Excelência. 
Continuamos  a evoluir a cada dia junto com 
você, cooperado. 

A Credifoz está sempre preocupada em evoluir e, por isso, 
em 2021 participamos do Programa de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas (PDGC), buscando nos 
desenvolver com boas práticas de gestão e governança. 
Após a participação, já foram implementadas ações que 
resultaram na redução de custos, otimização de tempo, 
produtividade e vários outros benefícios. 

O grande diferencial de uma Cooperativa é que ela não 
possui clientes e sim cooperados. Nossos cooperados 
são os donos da cooperativa, e todo dono quer ver sua 
empresa prosperar, certo? Por isso, sua opinião é 
essencial para nossa evolução. 

ParaPara que os serviços e produtos na Credifoz continuem 
melhorando e mais facilidades possam ser oferecidas, é 
preciso trabalharmos juntos. Por isso, caso você receba 
nossa pesquisa por e-mail ou SMS, responda e conte-nos 
sua experiência positiva com a Credifoz ou faça críticas e 
sugestões sobre o que precisamos melhorar. 

EssaEssa é a sua oportunidade de apresentar tudo o que acredita que pode ser ainda melhor na 
Cooperativa, por isso é tão importante sua participação. Fique atento ao seu e-mail e as 
mensagens de texto e participe!

Faça sua parte para a Cooperativa continuar 
melhorando: participe da pesquisa de satisfação
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Saiba mais sobre o Seguro 
de Vida Ailos Coopera Flex

Os meses de outubro e novembro são voltados para a conscientização 
de mulheres e homens sobre o câncer. É um tempo para lembrar da 
importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também de se 
proteger em uma situação como essa que não pode ser prevista. 

ComCom o Seguro de Vida Ailos Coopera Flex, o cooperado conta com 
diversas coberturas como doenças graves, despesas médicas, 
dentárias e diárias hospitalares e proteção contra morte. Procure um 
dos nossos postos de atendimento e saiba mais sobre essa 
modalidade de seguro. 

Conheça o LCI e saiba as vantagens 
para você, cooperado

A LCI é um título de crédito nominativo, lastreado por créditos imobiliários que são garantidos 
por hipoteca ou por alienação fiduciária de imóvel residencial e não residencial. Para você, 
cooperado da Credifoz que deseja investir na LCI, existem inúmeros benefícios: 

Para aderir a essa aplicação é 
necessário ir até o posto de 
atendimento mais próximo. 

AsAs aplicações serão a partir de 
R$ 10 mil e com carência 
mínima de seis meses.

• Diversificação 
de carteira.

• Sem taxa 
de administração;

• Segurança no investimento: 
FGC/FGCoop e lastro;

• Isenção de 
IR na PF;

Comitês Cooperativos visitam Central Ailos
Os integrantes dos Comitês Cooperativos, novos conselheiros e o presidente da Credifoz 
visitaram a Central Ailos em setembro. Entre os objetivos deste momento de formação estava 
a ampliação de conhecimento sobre o Sistema Ailos como um todo e o papel da Cooperativa 
Central. 

A visita foi marcada pela recepção e conversas com o diretor executivo, Ivo Jose Bracht, o 
gerente de Gestão de Pessoas e Relacionamento com o Cooperado, Matheus Afonso 
Kaufmann, e o presidente do Sistema Ailos, Moacir Krambeck. 
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Acesse o App Ailos:

POUP
Valor
Até R$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 até R$ 49.999,99

FÁCIL FUTURO
30 Dias
90%
91%

181 Dias
95%
96%

361 Dias
98%
99%

721 Dias
101%
102%

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

60 Dias
91%
92%

90 Dias
92%
93%

INVEST
Valor
De R$ 50.000,00 até R$ 99.999,99
De R$ 100.000,00 até R$ 199.999,99
De R$ 200.000,00 até R$ 499.999,99
De R$ 500.000,00 até R$ 999.999,99
Acima de R$ 1.000.000,00 Acima de R$ 1.000.000,00 
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

FÁCIL FUTURO
30 Dias
93%
94%
96%
98%
100%

60 Dias
94%
95%
97%
99%
101%

90 Dias
95%
96%
98%
100%
102%

181 Dias
98%
100%
103%
105%
108%

361 Dias
101%
103%
105%
107%
110%

721 Dias
104%
106%
108%
110%
112%

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
VALOR
De R$ 100,00 até R$ 9.999,99
De R$ 10.00,00 até R$ 49.999,99
De R$ 50.000,00 até R$ 99.999,99
Acima de R$ 100.000,00
Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de referência: CDI* do dia da aplicação.

30
90%
91%
92%
93%

182
90%
91%
92%
93%

361
90%
91%
92%
93%

APLICAÇÃO PROGRAMADA
VALOR
A partir de R$ 10,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de 
referência: CDI*

TAXA CONTRATADA
92%

TABELA REGRESSIVA DO 
IMPOSTO DE RENDA:
Até 180 dias
De 181 a 360 dias
De 361 a 720 dias
Acima de 721 dias
OBS: Retenção sobre rendimentos.

22,50%
20,00%
17,50%
15,00%APLICAÇÃO IPCA+

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

*CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro: Fonte: B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 
Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio.

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

Rendimento das aplicações | Novembro de 2022 (em % do CDI)
Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:
Sujeito à dedução de imposto de renda.

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras
Participações de Cooperativas
Operações de Crédito 
Outros Créditos
Outros Valores e BensOutros Valores e Bens

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

564.707
3.693

129.403
20.893
401.922
7.122
1.6741.674

5.791
12.874
21

(7.104)

570.498

ATIVO (Mil R$)

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos
 Depósitos à Vista
 Obrigações por Emissão de Letras Financeiras
 Depósitos a Prazo
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras ObrigaçõesOutras Obrigações

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 
Reservas de Sobras 
Sobras ou Perdas do Ano

Total do PASSIVO

459.757
423.194
120.815
191

302.188
13.422
23.14123.141

110.741
87.733
14.713
8.295

570.498

PASSIVO (Mil R$)

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de créditoProvisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS 
E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e receitas de prestação de serviços 
Outros ingressos e receitas operacionais 
Dispêndios e despesas de pessoal
Dispêndios e despesas de provisões passivas Dispêndios e despesas de provisões passivas 
Outros dispêndios e despesas administrativas 
Outros dispêndios e despesas operacionais

RESULTADO DO EXERCÍCIO

95.942
82.825
13.117

56.266)
(24.775)
(1.095)
(30.396)(30.396)

39.676

(31.381)
20.378
2.774

(20.464)
(2.278)
(23.577)(23.577)
(8.214)

8.295

Diretor Executivo: Silvano Lazarini Junior
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (Mil R$)

Balancete mensal - 31/10/2022

ENTENDA O BALANCETE

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
As relações interfinanceiras são os valores que a Cooperativa tem aplicados na 
Cooperativa Central, que, por sua vez, aplica esses valores no mercado financeiro.

Aproveite as oportunidades 
de vendas no fim de ano!

A Credifoz lançou uma linha de crédito especial para seus cooperados empreendedores neste 
fim de ano, para que ninguém perca a chance de aproveitar essa oportunidade, sem dores de 
cabeça. Esse crédito possui um prazo mais curto e taxas de juros diferenciados para 
cooperados PJ, que só começam a pagar em 2023. Ficou interessado? Procure o Posto de 
Atendimento mais próximo e converse com nossos atendentes.
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