
Por meio da simplicidade e proximidade, 
contribuímos diariamente com ações que geraram 
o desenvolvimento econômico e social dos nossos 
cooperados e comunidades. 

Seguimos firmes com nosso propósito de fazer 
a diferença na vida das pessoas e em busca do 
crescimento sustentável da Cooperativa com 
ações que possam contribuir para um mundo 
melhor para todos. 

Juntos fazemos
a diferença

municípios no 
Paraná e em

Santa Catarina
Postos de 

Atendimento

17 7

Recursos administrados pela 
Cooperativa.

milhões em Ativos

Resultado 
correspondente a 2022.

milhões em Sobras

R$10,8

RESULTADOS 2022

em eventos presenciais 
e digitais.

participações

Mais de

36,9 mil

Investimentos para novos 
planos e realizações.

milhões em Depósitos

R$ 306,9

Tornamos realidade os 
sonhos de muitas pessoas.

milhões em Crédito

R$ 571,4R$ 683,5

Economia gerada aos 
cooperados.

milhões de Economia
da Cooperação

R$128,5

Somos mais de

cooperados
e juntos fazemos
a diferença.M

IL47

Reconhecimentos

Conquistamos o 16º 
lugar entre as melhores 
empresas de médio porte 
para trabalhar no Paraná.

A Evolua é certificada 
como uma excelente 
empresa para  
trabalhar.



294 Postos de Atendimento

5.500 colaboradores

1,4 milhão de cooperados

R$ 17,7 bilhões em ativos

R$ 362,7 milhões em Sobras

Mais de 600 caixas eletrônicos

O nosso Sistema Ailos

Resultados 2022
evolua.coop.br

Juntos levamos
o cooperativismo 
ainda mais longe

Lançamos o Ailos Pag, uma nova solução de 
compra e venda no negócio local. 

Liberamos o Coopera Flex, um produto 
de Seguro de Vida com novas coberturas e 
personalização do plano. 

Disponibilizamos a contratação do Seguro 
de Vida e Seguro Viagem diretamente pelo 
aplicativo Ailos.

Celebramos os 20 anos do Progrid, nosso 
programa de educação e desenvolvimento de 
cooperados e comunidades. 

Disponibilizamos s o Toolkit de Inovação, 
ferramentas de gestão gratuitas para nossos 
cooperados empreendedores.

Lançamos nova modalidades de 
investimentos, como a LCI, isenta de Imposto 
de renda. 

Liberamos aos empreendedores na Conta 
Online o acesso a múltiplas contas, sem a 
necessidade de novo login a todo o instante.

Adquirimos o terreno para receber a nova 
sede administrativa da Evolua, em Francisco 
Beltrão/PR.

Inauguramos cinco Postos de Atendimento: 
dois em Chapecó/SC, dois em Guarapuava/PR e 
um em Pato Branco/PR. Reinauguramos dois 
Postos de Atendimento: em Dois Vizinhos/PR e 
em Pato Branco/PR.

Para incentivar a integração e o bem-estar dos 
cooperados promovemos a corrida Evolua em 
Movimento. Foram mais de 5.600 participantes 
e mais de 3.200 corredores unindo esporte, 
alegria e amizade.

Balanço Patrimonial
ATIVO 31/12/2022 31/12/2021
Disponibilidades /  
Relações interfinanceiras 96.839 84.432 +15%

+51%

+18%

+81%

+60%

+41%

+43%

+42%

+100%

+52%

+48%

+23%

+24%

+23%

-15%

+43%

+103%

+263%

+119%

+313%

+131%

+47%

+59%

+55%

+50%

+186%

-15%

-15%

+20%

-15%

Operações de crédito 571.406 378.199

Outros créditos / Outros 
valores e bens

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

8.480

-23.753

7.158

-13.113

Imobilizado 10.202 6.365

Participações 20.305 14.406

683.479 477.447Total

Empréstimos e repasses 253.062 166.567

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2022 31/12/2021

Depósitos

Letras de crédito imobiliário

306.900

3.354

215.898

-

Outras obrigações 17.490 11.791

Patrimônio Líquido 102.673 83.191

Reservas de sobras 13.483 10.994

Capital 87.946 70.739

Sobras do ano 1.244 1.458

Total 683.479 477.447

Diretor Administrativo: Kelvi Krauspenhar
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC-SP 293772/O-3

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

Valores em R$ mil
Demonstração de Sobras

Receitas de operações 
de crédito 106.820 52.509
Resultado de operações com 
centralização financeira 12.940 3.563
Receitas de prestação de serviços/ 
Outras receitas operacionais 19.556 8.918
Despesas de captação / 
Empréstimos e repasses -50.479 -12.215
Despesas de provisão para 
operações de crédito -24.525 -10.625

Despesas de pessoal -22.413 -15.267

Despesas administrativas -21.530 -13.526

Outras despesas operacionais -9.563 -6.168

10.806 7.189Sobras do exercício

Juros ao capital -6.652 -2.324
(7,90%) (4,42%)

Fundo de reserva

FATES - ato cooperativo

FATES - ato não cooperativo

1.244 1.458Sobras a distribuir

2022 2021

Valores em R$ mil

-2.489

-415

-6

-2.916

-486

-5

(60%)

(10%)

(60%)

(10%)


