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Comemorar 23 anos com o coro de mais de 15 
mil parabéns é de encher o coração de gratidão. Para 
marcar a data em que a Únilos ultrapassou 15 mil 
cooperados, trazemos a história de Ramiro Nilson 
que, pensando no futuro das filhas Laura, de 5 anos, e 
Júlia, de 9 anos, abriu uma conta para cada uma delas 
na Cooperativa.

Nilson é cooperado da Únilos desde 2016 com 
contas pessoa física e pessoa jurídica. E escolheu a 
Cooperativa pelas inúmeras vantagens que ela possui, 
como: isenção de tarifa de manutenção, distribuição 
das sobras, rapidez no atendimento, localização 
do Posto de Atendimento Pedra Branca, facilidade 
de crédito, taxas menores, além do atendimento 

personalizado. “O atendimento é feito com excelência. 
Colaboradores e cooperados se conhecem pelos 
nomes, não somos mais um na multidão”, destaca.

Ele e a esposa, Fernanda Fernandes da Rosa, 
decidiram abrir a conta para incentivar a educação 
financeira das filhas, ensinar noções de economia 
e para que aprendam a poupar suas mesadas. 
“Na medida do entendimento das meninas, 
procuramos explicar a importância da economia e do 
trabalho”, cita Nilson.

Histórias como esta, em que o cooperativismo é 
transmitido para as próximas gerações, nos fazem 
seguir ainda mais firmes na realização dos sonhos dos 
nossos cooperados e participar das suas conquistas.Tiago de Jesus



História de cooperados

Transformando sonhos 
em conquistas

Nestes 23 anos, atuamos para promover o crescimento sólido 
e sustentável de nossos cooperados e de toda comunidade, com o 
objetivo de transformar sonhos em conquistas. Nosso resultado é 
medido pela satisfação que conseguimos proporcionar. 

Cooperada desde dezembro de 2007, a administradora de 
clínica, Pamela Machado, escolheu a Únilos por acreditar muito 
no cooperativismo. Ela se descreve como uma cooperada bem 
atuante e só vê vantagens neste relacionamento que já dura 
13 anos. A maior delas, é poder participar das decisões e o acesso 
a taxas mais atrativas. Além do atendimento individualizado 
e de qualidade.

Soluções personalizadas
para o seu negócio

A Únilos está junto dos seus cooperados na busca de soluções 
para alavancar os seus negócios. Com uma conta pessoa 
jurídica desde maio de 2020, a Rede Vistorias, conta com nossas 
soluções personalizadas.

Enrico Dias, CEO da empresa, que é especializada em Real 
State, oferece serviços, soluções SaaS de vistorias e avaliações 

e soluções financeiras; confirma o atendimento diferenciado 
ao reforçar que a busca da equipe da Únilos em conhecer 
profundamente o negócio foi um divisor de águas para 
escolher a Cooperativa.

“Em pouco tempo, a Únilos ofereceu 
uma linha para o segmento de tecnologia 
que atendeu a necessidade da Rede 
Vistorias. Conseguimos trocar uma linha 
de curto prazo para outra de longo 
prazo com taxas excelentes. Além disso, o 
atendimento é sensacional. Eles oferecem 
interação e busca de soluções totalmente 
diferenciadas das demais instituições 
financeiras. Hoje, migramos toda nossa 
folha da matriz para a Cooperativa e 
vamos fazer o mesmo com as unidades 
espalhados pelo Brasil.  Na Rede Vistorias 
levantamos a bandeira do cooperativismo, 
pois realmente são parceiros em busca 
de soluções”.

Enrico Dias
Cooperados Únilos, 

Posto de Atendimento Trindade 

“A cooperativa cresceu em número de 
cooperados e evoluiu no atendimento, consegue 
seguir as tendências de mercado, abrange 
vários pontos de atendimento na cidade. Está 
muito bem estruturada e sólida. Estou sempre 
utilizando os serviços, faço: transferências, 
aplicações, pagamentos de títulos e convênios, 
débito automático e empréstimos. Sempre 
acreditei no ideal do cooperativismo e, 
consequentemente, no potencial da Únilos. Na 
minha família, fui a primeira a abrir conta e 
durante os anos eles foram conhecendo como 
funcionava. Hoje, todos tem uma conta. Estendi 
também minha experiência aos meus amigos 
e colegas de trabalho com bastante adesão”.

Pamela Machado
Cooperados Únilos, 
Posto de Atendimento Centro
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Números da Cooperativa

Principais números até Outubro/2020 (em R$ mil)

Operações de crédito
Total do ativo
Depósitos à vista
Depósitos sob aviso e a prazo
Patrimônio líquido
Resultado do exercício

66.999
166.374
40.368
94.721

28.052
1.712

Balancete completo em unilos.coop.br

Taxas de Juros das Operações de Crédito

Crédito
Crédito Pessoal Garantido
Pessoa Digital PF
Aquisição ou alienação de imóvel
Crédito Empreendedor Garantido
Empreendedor
Empreendedor Digital PF

Taxas a partir de
0,97%
1,58%

0,39% + CDI
0,97%
1,69%
1,58%

Prazo
Até 36 meses
Até 36 meses

Até 120 meses
Até 36 meses
Até 48 meses
Até 36 meses

*Taxas sujeitas à variação.
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facebook.com/unilos.coop linkedin.com/company/uniloscoopAcompanhe a Únilos:

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

Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

Rendimentos das Aplicações Dezembro 2020 (em % do CDI)

Sujeito à dedução de imposto de renda.

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

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$ 749.999,99
De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99
De R$ 1.000.000,00 a R$ 1.999.999,99
Acima de R$ 2.000.000,00

Aplicação Pós-Fixada

POUP

98%
99%

100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%

100%
101%

102%
103%
104%
105%
106%
107%
108%

102%
103%

104%
105%
106%
107%
108%
109%
110%

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

94%
95%

96%
97%
98%
99%

100%
101%
102%

30 dias
(%CDI)

Fácil

Fácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

@unilos.coop

Ações

Fazendo acontecer
Cooperar é inspirar para transformar. 

E o nosso trabalho é unir as pessoas 
para tornar o mundo mais justo e com 
oportunidades para todos. Somos agora 
15 mil cooperados fazendo acontecer.

Em 2020, a Únilos colocou em prática 
diversas ações sociais e econômicas que 
carregam os valores de solidariedade, 
responsabilidade, transparência e 
igualdade. Entre elas, uma ação única 
na região de preservação em parceria 
com as Fundações do Meio Ambiente 
de Florianópolis, São José e Palhoça. Ao 
cadastrar ao menos uma chave Pix na 
Únilos, o cooperado colaborou com o 
plantio de uma árvore nativa.

Siga o nosso perfil no Instagram (@unilos.coop) e acompanhe outras histórias de conquistas dos nossos cooperados 

- Campanha de arrecadação de roupas e doações;

- Ação “O que você tem feito para transformar o 
mundo ao seu redor?”;

- Movimento Negócio Local;

- Lançamento da plataforma Ailos Aproxima;

- Entra no Digital;

- Patrocínio ACATE (Associação Catarinense 
de Tecnologia-Florianópolis)

- Campanha Gesto Que Transforma;

- Redução de taxas de operação de crédito;

- Criação de novas linhas de crédito com taxas menores;

- Ação MAG e Únilos;

- Ailos Conta (contação de histórias);

- Novos cursos no PROGRID EAD.

Conheça outras ações da 
Cooperativa em 2020
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