
Todos 
conectados pelo 

cooperativismo.

Aproximamos 

pessoas através 

do atendimento 

digital.

Aqui nossos 

cooperados 

encontram solidez.
Muitos poupadores 

investindo seus recursos 

com rentabilidade, liquidez 

e segurança.

Em eventos 

digitais e 

presenciais.
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Aplicativo 
Ailos

de reais em 
operações 
de crédito

MILHÕES
278

190
colaboradores

Mais de

milhões de reais 
em ativos

415 34 M
IL

Mais de

participações

NEGÓCIO LOCAL

Foi um ano de grandes desafios 
para todo o mundo, mas podemos 

comprovar que as nossas escolhas fazem 
a diferença para uma sociedade mais justa e 

solidária. Seguimos juntos dando passos para 
grandes conquistas. Conseguimos realizar 
diversas ações que contribuíram de forma 

significativa para transformar comunidades e 
trazer mais qualidade de vida para as 

pessoas. Confira aqui as nossas principais 
realizações no último ano e sinta orgulho de 

ser um cooperado da Civia.

2021
mostrou que o 

cooperativismo é 
o caminho certo.

Somos mais de 

5858 M
IL

cooperados unidos 
na mesma direção.

19
Postos de

Atendimento 

49
cidades na área 

de atuação

milhões de reais
em depósitos

273
Mais de

Saiba mais sobre 
nossa Cooperativa 
em civia.coop.br ou 
aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode.



CIVIA | RESULTADOS 2021

Balanço Patrimonial
ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades /  
Relações interfinanceiras 128.206 113.234 +13%

+42%

+15%

+38%

+21%

+24%

+32%

+17%

+158%

+53%

+23%

+21%

+39%

+115%

+32%

+30%

+137%

+22%

+112%

+6%

+34%

+36%

+6%

+94%

+70%

+115%

+114%

+115%

(-) Provisões para perdas esperadas 
associadas ao risco de crédito (14.585) (12.703)

Operações de crédito 278.188 195.416

Outros créditos / Outros 
valores e bens 6.371 4.617

Investimentos 9.738 8.015

Imobilizado 7.762 6.279

415.680 314.858Total

Empréstimos e repasses 76.163 29.565

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2021 31/12/2020

Depósitos 273.279 233.646

Outras obrigações 13.066 8.515

Patrimônio Líquido 53.172 43.132

Reservas de sobras 4.364 3.135

Capital 47.759 39.510

Sobras do ano 1.049 487

Total 415.680 314.858

Diretor Executivo: Cleberson Luis Rhoden
Contadora: Adriana Schmitz Imme CRC-SC 038350/O-3

Para simplificar a leitura deste material, foram agrupadas contas no Balanço Patrimonial e na Demonstração 
de Sobras. O relatório de administração completo, com demonstrações financeiras, notas explicativas, 
relatório do auditor independente e parecer do conselho fiscal, está disponível no site: www.civia.coop.br

Valores em R$ mil

* Percentuais referentes ao exercício de 2021.

Demonstração de Sobras
Receitas de operações 
de crédito 51.672 39.608
Resultado de operações com 
centralização financeira 6.157 2.593
Receitas de prestação de serviços/ 
Outras receitas operacionais 12.400 10.130
Despesas de captação / 
Empréstimos e repasses (11.546) (5.439)
Despesas de provisão para 
operações de crédito (14.677) (13.875)

Despesas de pessoal (15.911) (11.917)

Despesas administrativas (18.433) (13.540)

Outras despesas operacionais (6.048) (5.694)

3.614 1.866Sobras do exercício

Juros ao capital (3,45%)* (1.516) (891)

Fundo de reserva (40%)* (839) (390)

FATES - ato cooperativo (10%)* (210) (98)

1.049 487Sobras a distribuir

2021 2020

Valores em R$ mil

NOSSOS PASSOS NA DIREÇÃO
DE UM MUNDO MELHOR.
 

ECONÔMICO

Atendimento Digital 
Melhoramos e ampliamos o atendimento no digital, e 
tivemos mais de 16.841 atendimentos via WhatsApp.

Pix 
Mais de 30.848 cooperados já cadastraram suas chaves 
na Cooperativa, resultando em mais de 1,5 milhão de 
transações.

Campanha de Indicação 
Campanha para admissão de cooperados, resultando em 
maior movimentação e crescimento para Cooperativa e 
benefício para todos.

Sonhos Realizados
• Previdência: 899 vidas estão com seu futuro garantido;

• Seguro Residencial: 575 lares protegidos contra 
imprevistos; 

• Seguro de vida: 2.546 pessoas garantiram o bem estar de 
suas famílias;

• Consórcios: 188 planos contratados como o primeiro 
passo daqueles que planejam  seu futuro.

Oportunidades de Crédito
• Ampliação da parceria com a SGC (Sociedade Garantidora 

de Crédito)  para a liberação de crédito mais competitivo.

• Campanha de crédito com taxas reduzidas, aproximando 
cooperados de suas conquistas.

• Reestruturação do crédito imobiliário, tornando o 
processo mais acessível e ágil, com taxas mais atrativas. 

• Ampliação da oferta de consignado público municipal e 
estadual com taxas diferenciadas.

Sistema Ailos
Mais de 268 Postos de Atendimento

Mais de 1,2 milhão cooperados

Mais de R$ 14,5 bilhões em ativos

580 caixas eletrônicos

RESULTADO ECONÔMICO SOCIAL

Esse é só mais um dos benefícios que o cooperativismo 
proporciona aos nossos Fazedores. Mas você sabe o 
que é e como chegamos nessa conta? 
Resultado Econômico Social é a soma do valor que 
cada cooperado economizou entre tarifas e juros e o 
quanto recebeu em rendimentos dos investimentos 
que fez com a Cooperativa, em comparação a outras 
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SOCIAL

Assembleias digitais
Realizamos assembleias no formato digital, de acordo com 
as normativas do Banco Central. Mais de 2.200 cooperados 
acompanharam as prestações de contas em 2021. Os 
delegados eleitos representaram 100% dos grupos de 
cooperados na Assembleia Geral Ordinária. 

CooperaMais 
O evento conectou o empreendedor local com soluções e 
oportunidades de desenvolvimento para impulsionar o seu 
negócio. Tivemos mais de 1.200 inscritos.

CooperaHack - Desafio Civia Hackathon 2021 
A competição promoveu inovação e solução por meio de 
projetos criados pelas 20 equipes participantes, com foco 
em necessidades de empreendedores locais.

Cursos EAD gratuitos
Em nossa plataforma PROGRID (www.progrid.coop.br), 
tivemos 4.062 cursos  em EAD realizados por cooperados e 
comunidade.

+ 34mil Participações Sociais 
Em 2021 tivemos muitas ações voltadas à comunidade: 
educação financeira em escolas com distribuição de 
materiais educativos, palestras, eventos empresariais 
e arrecadação de 2 toneladas de alimentos em prol de 
instituições nas comunidade. Foram 35.428 participações 
que refletem o engajamento e a força do cooperativismo.

Fortalecendo parcerias 
Continuamos atuando e fortalecendo a parceria com 
Sebrae, por meio do ALI - Agentes locais de Inovação) e o 
Caase (Como anda sua empresa?). Como um incentivo extra 
aos nossos cooperados, oferecemos linhas de crédito em 
condições especiais para participantes.

Reconhecimentos
Recebemos a certificação da GPTW (Great Place to Work), 
como melhores empresas para se trabalhar em Santa 
Catarina, categoria médio porte.

Ouvir nossos cooperados tem grande valor. Em 2021, na 
pesquisa de satisfação do cooperado, fomos reconhecidos 
por eles na categoria “qualidade”. 

Confira a data da sua Assembleia Digital

MARÇO

ABRIL

29 DE ABRIL | AGO
Assembleia Geral Ordinária
Convocação dos Delegados e Suplentes

São Mateus          
do Sul Mafra

Rio Negrinho
MakCenter

Piên União da Vitória

General Carneiro Porto União

São Bento do Sul
Progresso

São Bento do Sul
Centenário

São Bento do Sul
Oxford

Rio Negrinho
Ind. Norte

São Bento do Sul
Serra Alta

Corupá São Bento do Sul
Centro

Cooperado 
Digital

Canoinhas
Irati
Prudentópolis
Lapa

URM - Unidade de 
Relacionamento Móvel (Mallet, 
Paulo Frontin, Paula Freitas, 
Irineópolis, Bituruna, Cruz 
Machado, Porto Vitória)

Rio Negrinho
Centro

Instituições Financeiras. Este resultado é somado aos 
juros sobre o capital e à distribuição das sobras. Em 
2021, a Civia somou um total expressivo de mais de R$ 
43 milhões, o que gera uma economia média de mais 
de R$ 733,08 por cooperado. São benefícios que você só 
encontra no cooperativismo. É bom pra você e pra toda 
a comunidade. 

Taxas de juros   R$ 34.380.274

Tarifas    R$   4.393.723
Rendimentos de aplicações  R$   1.817.698
Juros ao Capital   R$   1.515.820
Sobras à disposição AGO  R$   1.048.977

TOTAL: R$ 43.156.490

ECONOMIA PARA OS COOPERADOS
Valores em R$ mil
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2. Selecione cooperativa Civia

3. Confi ra no site a data de seu evento e faça sua 
inscrição.

4. No dia e horário da sua Assembleia Digital, acesse 
sua conta pelo App Ailos ou a Conta Online, clique 
em Assembleias, que você será redirecionado para 
a plataforma de transmissão.

5. Você será direcionado a uma tela igual a essa. 
Aqui serão exibidas as salas dos eventos do dia. 
Clique para acessar o seu evento. 

6. Se você tiver alguma empresa atrelada ao seu 
CPF, o sistema irá solicitar que identifi que qual 
empresa quer representar nesse evento. É possível 
marcar mais de uma opção. Depois, clique em 
“continuar”.

7. Ao carregar a tela da Assembleia, aperte no botão 
“Play” e aguarde o início da transmissão.

Dê preferência ao navegador Google 
Chrome e não acesse em guia anônima, 
pois o sistema não funcionará; 

Caso ocorra uma desconexão no seu 
evento, aguarde por alguns instantes até 
reestabelecer;

Acesse o tutorial completo em 
assembleiasailos.coop.br ou no site da 
Civia www.civia.coop.br; 

Em caso de dúvidas entre em contato com 
o SAC 0800 647 2200.

DICAS

As Assembleias de Grupo estão chegando e serão eleitos os
delegados que representarão os votos dos demais cooperados 
na Assembleia Geral Ordinária.

Cooperado, represente pessoas que assim como você acreditam 
no cooperativismo e na união para um mundo melhor. Conheça 
os critérios para ser um delegado e faça sua candidatura. 

Acesse: ailos-delegados.hallo.app
ou entre em contato com seu Posto de Atendimento Civia.

FAÇA PARTE,
SEJA DELEGADO!

CIVIA | RESULTADOS 2021INSTAGRAM | @civiacoop

Confi ra o passo a passo e participe da Assembleia!


