
Uma caminhada movida pelo cooperativismo e com o propósito de transformar vidas representa os 24 anos 
da Únilos, completados em 8 de dezembro. Comemoramos a data com números importantes, são mais de R$ 
200 milhões em ativos, 54 colaboradores e mais de 17 mil cooperados. São por eles que atuamos diariamente 
realizando sonhos e oferecendo as melhores soluções financeiras, sem perder o relacionamento próximo, que 
também é a nossa marca. “Os últimos dois anos trouxeram desafios ao mundo como um todo. Mesmo com as 
necessidades de distanciamento, a Únilos se manteve presente ao lado do cooperado e do colaborador, em 
buscabusca de melhorias para a nossa comunidade”, conta o presidente do Conselho de Administração da Únilos, 
Eduardo Vieira Ferrari. 

Muito além de oferecer produtos financeiros, a Únilos promove  a inclusão do cidadão, a educação financeira, 
e ações sociais e ambientais na Grande Florianópolis. Neste informativo festivo, relembre conosco uma 
retrospectiva de algumas dessas ações:

Abril - Apoiamos a produção do livro 
“Ponte para a Inovação”. Além de 
estimular o ecossistema na inovação, os 
lucros das vendas foram revertidos em 
bolsas de estudo de programação para 
pessoas em situação de vulnerabilidade 
na Grande Florianópolis. 

Junho até dezembro - 
A campanha A campanha “Grande 
Florianópolis Mais Verde”, uma 
parceria com as Fundações 
Municipais do Meio Ambiente 
de Florianópolis, São José e 
Palhoça, garantiu 7 mil novas 
árvores nativas na região, 
doadas pela Únilos.doadas pela Únilos.

Julho até dezembro - Em parceria com a Associação 
Movimento 1, realizamos mais de 50 encontros que 
contabilizaram mais de 130 participações de 
moradores de comunidades carentes ou refugiados 
da Venezuela. Para desenvolver habilidades para o 
mercado de trabalho, escolheram entre oficinas de 
empreendedorismo, aulas de inglês, português ou 
matemática, reforço escolar, música e bordado. matemática, reforço escolar, música e bordado. 

Agosto - Fomos certificados 
pela terceira vez consecutiva 
com o selo GPTW como uma 
empresa excelente para se 
trabalhar. Que orgulho e 
admiração dos nossos 
Fazedores, que atuam 
diariamente na realização de diariamente na realização de 
sonhos e transformam a 
comunidade. 

Agosto até outubro - 
Adotamos uma turma do 
Prototipando a Quebrada. 
Por meio do cooperativismo, 
oferecemos uma formação 
de oito semanas para o 
desenvolvimento de 9 
jovens periféricos.jovens periféricos.
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“A adesão do cooperado e do colaborador aos nossos projetos constitui-se em garantia de sucesso. Portanto, 
contamos com a participação de todos nestas iniciativas que sempre estarão ancoradas na evolução do 
cooperativismo e na busca do bem-estar comum”, completa o presidente. 

Quando novos cooperados se associam à Únilos, toda a comunidade é beneficiada. Indique amigos, 
transforme vidas e ganhe prêmios. A cada dois indicados que se associarem, você espalha o cooperativismo 
e escolhe seu brinde. www.unilos.coop.br/indique 

Outubro - Patrocinamos o Festival Social Good 
Brasil, o maior evento de tecnologia e dados para 
impacto social do país. Com o tema “Mergulhe 
nas profundezas de conversas que importam”, a 
finalidade foi mostrar a importância de saber 
analisar dados e se basear neles para enfrentar 
desafios e tomar decisões.

Outubro até novembro - Somos 
apoiadores do atleta de surfe 
adaptado e cooperado Fidel Teixeira 
Lopes, que conquistou dois pódios
neste ano, e perto de se tornar neste ano, e perto de se tornar 
Campeão Catarinense de Surf 
Adaptado. Além de atleta, ele 
também é um Fazedor, mudando a 
vida das pessoas por meio da 
Associação Surf Sem Fronteiras. 

Novembro até fevereiro/22 - Enxergamos 
no surfe um esporte transformador e 
queremos possibilitar que todos o pratiquem. 
Por isso, apoiamos a Associação Surf Sem 
Fronteiras, que atua com o intuito de tornar a 
modalidade acessível. 

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

FÁCIL
30 Dias
94%
95%

FUTURO
181 Dias
98%
99%

361 Dias
100%
101%

721 Dias
102%
103%

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
De R$ 500.000,00 até R$ 749.999,99
De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99
De R$ 1.000.000,00 até R$ 1.999.999,99
Acima de R$ 2.000.000,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

FÁCIL
30 Dias
96%
97%
98%
99%
100%
101%101%
102%

FUTURO
181 Dias
100%
101%
102%
103%
104%
105%105%
106%

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

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

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 referência: CDI* do dia da aplicação.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

TAXA CONTRATADA
94%

Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:
Sujeito à dedução de imposto de renda.

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

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

Principais números até Outubro/2021 
Operações de crédito
Total do ativo
Depósitos à vista
Depósitos sob aviso e a prazo
Patrimônio líquido
Resultado do exercícioResultado do exercício

Balancete completo em unilos.coop.br

(em R$ mil)
101.371
200.529
51.810
113.846
31.002
1.5011.501

Números da Cooperativa

Faça uma simulação.

CRÉDITO PELO
APLICATIVO.

Soluções financeiras para
você conquistar o que deseja.

Informativo: Conselho Editorial Únilos: Guilherme Freitas de Carvalho e Delbora Machado - Jornalista responsável: Ricardo Ruas
Textos: Victória de Oliveira Girotto Produção e edição: Oficina das Palavras (www.grupoodp.com.br) Diagramação: Caza Comunicação (www.caza.com.br) 

Acompanhe a Únilos: @unilos.coop facebook.com/unilos.coop linkedin.com/company/uniloscoop


