
Alegria e muita música boa marcaram os 13 anos da Crevisc. A celebração foi no dia 6 de 
agosto com a transmissão de uma live surpreendente da banda Nenhum de Nós. A presença 
virtual de nossos cooperados, colaboradores e a comunidade em geral fez o evento ainda mais 
especial. “Agradecemos a todos que passaram pela live. Foi um presente especial preparado 
para a nossa comunidade. O sentimento é de felicidade por poder aproveitar essa data tão 
especial para espalhar o cooperativismo”, comemora Gilberto Ronchi, Presidente da Crevisc.

Além de celebrar mais um ano cooperando na região Norte de Santa Catarina, a Crevisc também Além de celebrar mais um ano cooperando na região Norte de Santa Catarina, a Crevisc também 
vibra o marco dos 14 mil cooperados alcançados em julho de 2021. “Com certeza o alcance dos 14 mil 
cooperados é nosso maior ativo. Uma Cooperativa é formada por pessoas. São elas que nos motivam 
a cada vez mais querer transformar nossa comunidade através do cooperativismo, oportunizando o 
desenvolvimento econômico e social nas regiões em que atuamos”, conta o Presidente. 

Para a Cooperativa, esse sucesso vem dos esforços realizados com intuito de que todos cresçam 
juntos. Os cooperados também são donos do negócio, recebem participação nos resultados e juntos. Os cooperados também são donos do negócio, recebem participação nos resultados e 
benefícios. Em Guaramirim são aplicados todos os recursos captados na comunidade, 
revertendo na qualidade de vida para todos. “Em pouco tempo que sou 
cooperada já pude sentir um relacionamento que faz toda a diferença. 
Na Crevisc encontro aproximação de verdade, com serviços e facilidades 
para o nosso dia a dia”, conta Diana Carla Bortolotto, cooperada da 
Crevisc desde janeiro, que também esteve presente na live do aniversário. 
“Posso afirmar que foi muito boa! Fiquei ainda mais animada para um “Posso afirmar que foi muito boa! Fiquei ainda mais animada para um 
evento presencial, quando for possível”, completa.  

Atualmente, a Crevisc atua com três postos de atendimento, 14 mil 
cooperados, 50 colaboradores e mais de R$ 129 milhões de ativos. 
Para os próximos anos, desejamos continuar cooperando no 
desenvolvimento da nossa região. E, através dos princípios e valores 
cooperativistas, trazer mais pessoas para o universo do cooperativismo.

13 ANOS 
COOPERANDO PARA 
UMA REGIÃO PRÓSPERA 
E DESENVOLVIDA 
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As melhores soluções para o empreendedor e para o cliente
O Financiamento Crevisc é uma alternativa de crédito 
simples e de fácil acesso. Com ele, o cliente realiza a compra 
com parcelas que cabem no bolso e o lojista recebe o valor 
completo à vista. Sabemos que para quem vende, é 
importante o valor completo para manter em dia a saúde 
do caixa, enquanto quem compra procura por condições de 
pagamentos que não comprometam sua renda. São 
centenas de lojistas conveniados que usufruem dessas centenas de lojistas conveniados que usufruem dessas 
soluções e oferecem ótimas oportunidades de negócios. 
“Com o CDC, o atendimento da Energia Solar se tornou mais 
ágil e descomplicado. 

Temos autonomia para começar e finalizar os 
financiamentos por aqui, sem o cliente precisar ir até uma 
agência. Somos gratos a Crevisc pela parceria e a oferta 
dessa plataforma tão importante para nossas vendas e, 
consequentemente, nosso crescimento no mercado”, conta 
o Josias Barbosa, sócio administrativo da empresa Estrutura 
Solar, que possui o serviço oferecido pela Cooperativa. 

FINANCIAMENTO CREVISC

Papais sorrindo por aqui
Em agosto fizemos os papais sorrirem na 
Crevisc. Para celebrar o dia dos nossos heróis, 
cada colaborador ganhou uma lembrança da 
Cooperativa. Um simples gesto para reforçar 
o quanto eles são especiais, porto seguro e 
inspirações para seus filhos. 

DIA DOS PAIS

A Crevisc cada vez mais perto de você! Para espalhar o cooperativismo, 
anunciamos mais um Posto de Atendimento em Guaramirim. Com as 
obras adiantadas, em outubro chegaremos ao Bairro Rio Branco. A 
inauguração faz parte do nosso cronograma de expansão, previsto no 
planejamento estratégico entre 2021 e 2025. “A nova unidade vem ao 
encontro com o nosso propósito: desenvolver a comunidade. 

Cada vez mais dentro dos bairros, queremos entregar uma instituição Cada vez mais dentro dos bairros, queremos entregar uma instituição 
financeira com estrutura completa e de fácil acesso para as pessoas. 
Também atuaremos gerando novos empregos e estaremos presentes 
com ações sociais dentro do bairro, como o Progrid, que atua 
diretamente no desenvolvimento”, conta Ederson Cristiano Piaz, 
diretor executivo da Crevisc. Esse será o quarto PA na cidade. 
Atualmente estamos nos bairros Amizade, Centro e Corticeira.  

Nossa Cooperativa em mais bairros 
e mais perto das comunidades

NOVO POSTO DE ATENDIMENTO
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Nossas portas estão sempre abertas para quem quer fazer parte do universo cooperativista. Para 
facilitar o processo seletivo de novos colaboradores e tornar a jornada mais justa, em junho adotamos 
o uso da plataforma Gupy nas contratações. 

O sistema já utilizado e reconhecido por mais de mil empresas. Além da opção de realizar o processo O sistema já utilizado e reconhecido por mais de mil empresas. Além da opção de realizar o processo 
on-line, através da inteligência artificial, a plataforma analisa os currículos e define os perfis que estão 
aptos para cada vaga anunciada, conforme os pré-requisitos. “Nossa expectativa é alcançar um 
processo seletivo mais ágil. Sabemos da importância de receber uma resposta rápida para quem está 
concorrendo as vagas. Ao mesmo tempo, é indispensável analisar cada currículo que recebemos. 

Acreditamos que com a plataforma Gupy atingiremos os dois lados”, explica Sabrina Pauli Zech, 
Analista de Gestão de Pessoas da Crevisc.

Equipe do PA do Centro Equipe do PA Corticeira Equipe do PA Amizade

Nosso time está de portas abertas
PLATAFORMA GUPY
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Uma Cooperativa conectada e em busca de facilidades para os 
cooperados. Utilizando o aplicativo do Sistema Ailos, o cooperado 
gerencia e resolve todas as movimentações bancárias da sua conta. 
O atendimento para dúvidas e sugestões também pode ser facilmente 
realizado na tela do seu celular, com poucos cliques e sem sair de casa. 

BENEFÍCIOS:
• Realizar pagamentos;
• Transferências (incluindo transferências sem   
  custo entre contas de outras Cooperativas Ailos);
• Investimentos; 
• Contratações de serviços;
• Atividades simples, como recarga de celular.

A Crevisc na palma da sua mão
APP AILOS



Quem é o Cooperado
“Sou cooperado da Crevisc há aproximadamente quatro anos. Em todo esse tempo, a 
Cooperativa sempre me mostrou ser mais do que uma Instituição Financeira. Nós, 
cooperados, podemos contar com um serviço justo e repleto de oportunidades. 
Através do Financiamento da Crevisc consegui construir e tornar realidade a casa 
própria. Tenho certeza que muitos sonhos, assim como o meu, são realizados aqui. 
O atendimento e o suporte que temos também são únicos e não encontramos em 
outras instituições! Sou grato por essa parceria, que só tende a crescer”. 
Gilberto Evaldo Lechner - Cooperado da Crevisc desde 2017.Gilberto Evaldo Lechner - Cooperado da Crevisc desde 2017.

PRESENTE EM TODOS OS MOMENTOS

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

NÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

122.274
894

35.347
84.754
921
358

7.5697.569
5.263
3.649
19

(1.362)

129.843

ATIVO (Mil R$)

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações

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

Total do PASSIVO

102.519
89.401
35.230
54.171
9.371
3.747

27.32427.324
21.972
3.673
1.679

129.843

PASSIVO (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 DuvidosaProvisão 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 OperacionaisOutras Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado Não Operacional

RESULTADO DO EXERCÍCIO

11.485
10.468
1.017

(4.083)
(1.088)
(268)
(2.727)(2.727)

7.402

(5.677)
1.939
48

(3.485)
(3.273)
(906)(906)

1.725
(46)

1.679

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diretor Executivo / Operações: Ederson Cristiano Piaz
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8

Balancete mensal - 31/08/2021

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
São os valores recuperados de operações de crédito de cooperados inadimplentes, 
indenizações de seguros contratados, entre outras despesas recuperadas.

ENTENDA O BALANCETE

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

FÁCIL FUTURO
30 Dias
101%

60 Dias
102%

90 Dias
103%

181 Dias
104%

361 Dias
107%

721 Dias
110%

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

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
Acima de R$ 500.000,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

FÁCIL FUTURO
30 Dias
103%
105%
107%
109%

60 Dias
104%
106%
108%
110%

90 Dias
105%
107%
109%
111%

181 Dias
106%
108%
110%
112%

361 Dias
109%
111%
113%
115%

721 Dias
112%
114%
116%
118%

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
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
Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de 
referência: CDI* do dia da aplicação.

TAXA CONTRATADA
94%
95%
96%
97%
98%

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

TAXA CONTRATADA
94%

Rendimento das aplicações - Outubro de 2021 (em % do CDI)

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

CRÉDITO 
Crédito Pessoal    
Automóvel    
Aquisição de Imóveis    
Crédito Empreendedor    
Cheque Especial e Limite Empresarial    
Antecipação de recebíveis (títulos, cheques)Antecipação de recebíveis (títulos, cheques)   
*Taxas e prazos sujeitos à variação.       
**Taxa pós fixada.        

TAXAS (A.M.)
CDI + 0,79%** à 3,14%
CDI + 0,79%** à 2,18%
CDI + 0,79%** à 1,88%
CDI + 0,79%** à 2,57%
3,87% à 6,89% + TR
2,12% à 2,82%2,12% à 2,82%

PRAZO
Até 120 meses
Até 60 meses
Até 120 meses
Até 120 meses

_
__

Precisando de crédito? Dispomos de várias linhas para lhe ajudar:
Taxas de juros das operações de crédito - Outubro de 2021
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facebook.com/crevisc @crevisc_coop twitter.com/crevisc linkedin.com/company/crevisc

Im
ag
em
 il
us
tr
at
iv
a

Im
ag
em
 il
us
tr
at
iv
a


