
 

 

 

Caso de referência - Central Cresol Baser 
      
      
Um Projeto Maior com Essência Solidária! 
 
Por vezes na história moderna da humanidade, as alterações, principalmente de 
mercado e de políticas públicas, geram distorções com impactos negativos no 
âmbito social e econômico de uma sociedade ou de parte dela. Nessas 
circunstâncias, ocorre de pessoas e famílias acabarem excluídas dos processos 
de evolução, colocadas à margem do eixo do desenvolvimento de um país. 
 
A esse grupo de pessoas restam apenas algumas alternativas: a resignação e 
aceitação de viver numa espécie de limbo social, como párias, deslocados no 
tempo, esquecidos e excluídos da marcha da civilização; ou a rebeldia e o 
combate ao que, o acaso lhes propõe.  
 
O inconformismo já é algo bastante alentador, mas sozinho não basta, é preciso 
depositar inteligência e atitudes em tempo certo, para criar soluções apropriadas 
que digam: estamos aqui, somos importantes e não ficaremos de fora da jornada 
evolutiva, estaremos inseridos, criando o nosso espaço, resguardando o nosso 
jeito, os nossos valores e nossas crenças – esse espaço ao sol também é nosso! 
 
Os parágrafos anteriores tentam trazer um pouco das condições e situações que 
dezenas de famílias de produtores rurais, em sua maioria com a posse de 
pequenas e micro propriedades rurais, ou até mesmo, já sem a posse de terra 
alguma, passaram entre a década de 80 e 90 no Brasil.  
 
Muito desse ocorrido, em razão de um mercado de altas taxas de juros com 
hiperinflação, planos econômicos frustrados, instabilidade nos preços, 
superendividamento no campo, acesso restrito ao crédito rural – conferindo a 
esse público, um cenário de elevado risco e certa discriminação por parte do 
mercado financeiro.  
 
Diante daquelas dificuldades o cooperativismo de crédito surgiu como a solução 
adequada para essas pessoas. Porém, a proposta era de um cooperativismo de 
crédito que além dos valores e dos princípios cooperativistas, abraçasse e 
guardasse com forte identidade o perfil distinto daquele público composto por 
agricultores familiares, em sua maioria, excluídos do sistema bancário. 
 
Assim, com o objetivo de repassar linhas de crédito rural, fortalecer e estimular 
a interação solidária entre cooperativa e agricultores familiares, através do 
crédito e da apropriação do conhecimento, visando o desenvolvimento local 
sustentável, surgiam as cooperativas da Cresol - Cooperativas de Crédito Rural 
com Interação Solidária.  
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Cooperativas que posteriormente constituiriam suas Centrais e Confederação, 
tornando-se o Sistema Cresol, atualmente com atuação em 16 estados, nas 
cinco regiões do país, com mais de 500 mil cooperados e mais de R$ 7 bilhões 
em ativos. 
 
Uma das propostas iniciais da Cresol era ter cooperativas municipais, ou seja, 
cooperativas que fossem da localidade e restrita ao atendimento dela. Contudo, 
na esteira das mudanças do mercado financeiro, as cooperativas da Cresol, 
ligadas a Central Cresol Baser, deflagraram um intenso movimento de 
consolidação de suas estruturas, aplicando um acelerado ritmo de unificação de 
suas cooperativas. Assim, de 81 cooperativas no ano de 2015 passou-se a 33 
em 2018 e estima-se um número menor de 25 para 2019. 
 
Nesse sentido, a proposta deste artigo é abordar essa trajetória de inflexão e 
tentar, mesmo que superficialmente, retratar a construção desse movimento, 
seus motivos e eventuais obstáculos, destacando as estratégias, arranjos e 
soluções adotadas, assim como, demonstrando as expectativas e os pretensos 
resultados esperados dessa nova concepção de estrutura e atuação. 
 
O nome Baser tem origem em base de serviço, pois antes de se configurar como 
central, a base de serviço montada em 1996, apoiava a estruturação e o 
desenvolvimento das primeiras cinco cooperativas de crédito de interação 
solidária que surgiram na região sudoeste do estado do Paraná.  
 
Hoje, após mais de 20 anos, e enquanto Central Cresol Baser, sua tarefa 
continua fiel às suas origens, de modo a apoiar a estruturação e o 
desenvolvimento de suas cooperativas singulares. Ela permanece com o 
objetivo de cumprir com suas atribuições emanadas na atual normativa do 
Conselho Monetário Nacional, de estabelecer diretrizes de atuação sistêmica, 
com vistas à observância dos princípios da eficiência, da economicidade, da 
utilidade e dos demais princípios cooperativistas. Dessa forma a Cresol Baser 
vem apoiando o movimento de unificação e consolidação de suas cooperativas, 
com a proposta de um projeto maior com essência solidária!  
 
Abordagem: intercooperação, mercado, incorporação, cooperativismo, 
governança, gestão, estratégias, Central. 
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Dados de interesse 
 

O que Informações 

Constituição 27 de agosto de 2005 

Nº de associados na fundação 59 

Nº de associados em dezembro de 
2018 

33 

Conselho de Administração  12 

Conselho Fiscal (*) 06 

Diretoria Executiva 04 

Colaboradores 203 

Abrangência UF RS, SC, PR, RO, MG, ES, RJ, SP, 
AM, GO 

Abrangência Municípios (físico) (**) 232 

Nº de Pontos de Atendimento (**) 240 

Pré-Assembleias (**) 416 

Cooperados 176 mil 

Crédito (**) R$ 3,2 bilhões 

Depósito (**) R$ 1,2 Bilhão 

Patrimônio (**) R$ 604 milhões 

Ativo (**) R$ 4,1 bilhões 

Resultado 2018 (**) R$ 63 milhões 
Dados: dezembro de 2018 
(*) 03 efetivos e 03 suplentes 
(**) valor relativo as singulares ligadas 

 
Destaque I – Diagnóstico e Motivações 
 
Nem sempre é simples tomar uma decisão que propõe a mudar a sua forma de 
agir, ainda mais quando essa atuação carrega consigo traços de sua origem. 
Para as cooperativas ligadas a Central Cresol Baser isso tem sido um exercício 
de convencimento gradativo diante de vários fatores que se apresentam – que 
em alguns momentos são vetores de pressão, em outros trazem o viés das 
oportunidades. 
 
Adriano Michelon, diretor superintendente da Central Cresol Baser, com a 
propriedade de quem acompanha a Cresol desde a sua origem, relata que há 25 
anos atrás a visão da Cresol era de estabelecer uma cooperativa para cada 
município. Era comum criar uma e depois desmembrar em 06 ou 07 
cooperativas. A ideia de ser a cooperativa do município, perdurou por mais de 
uma década.  
 
Nos últimos cinco anos, considerando o atual planejamento estratégico que 
compreende 2016 para 2020, com as mudanças de mercado, com a evolução 



Casos de referências – DGRV 

Ano 2019 

 

 

 

Página 4 

da tecnologia e com a maturidade da liderança, a questão do CNPJ local passou 
a não ser preponderante, mas sim a atuação local. 
 
Além disso, segundo Michelon, no passado a estrutura tinha uma cadeia de 
muitos cargos políticos e técnicos, todos com remuneração, muitas instâncias, 
sombreamento de atividades e funções, que apresentavam diversos problemas 
de comunicação e fluxo. Havia, portanto, a necessidade de encarar essa 
questão, porém mais do que falar era preciso evidenciar casos concretos e seus 
reais impactos na vida da cooperativa e do quadro social. 
 
Desta forma, era necessário lançar um olhar mais estratégico sobre as 
lideranças e as estruturas regionais da época. As cooperativas, além da Central, 
chegaram a ter nove bases regionais para apoiá-las, totalizando o consumo de 
recursos na ordem de R$ 15 milhões por ano. Sendo assim, gastavam muito em 
processo e comprometiam sobremaneira a atuação e energia na produção de 
resultados, e com isso, as dispendiosas estruturas de bases regionais, só foram 
eliminadas com a estruturação e a profissionalização das cooperativas.  
 
Elas voltaram a investir na profissionalização e responsabilidades do corpo 
gerencial, ao mesmo tempo que iniciaram os debates sobre a segregação de 
funções nas cooperativas, entre os papeis do conselho de administração e 
diretoria executiva. 
 
Michelon, recorda a necessidade de muito trabalho de sensibilização dos 
dirigentes, muitos intercâmbios no exterior contribuíram para ampliar horizontes 
e percepções das lideranças, abrindo caminho para visualizar o movimento de 
consolidação das estruturas, proporcionando aderência de cerca de 80% das 
lideranças e cooperativas aos processos de incorporação. Entendendo assim, a 
profissionalização dos gestores, a segregação de funções, a expansão do 
conhecimento e visão das lideranças e a unificação das cooperativas como 
pontos entrelaçados, caminhando juntos. 
 
Na prática, Michelon, vê com naturalidade que em algum momento dentro de 
processos de unificação das cooperativas, alguma ou outra liderança apresente 
receios, mas afirma: “a resistência vai até uma altura, mas depois de um tempo, 
há o convencimento”. Exatamente esse papel de articulação e de convencimento 
pode ser desenvolvido pela Central. 
 
Pablo Guancino, diretor de negócios da Central Cresol Baser, informou sobre as 
motivações para o processo de unificação, nas quais houve duas vertentes de 
diagnóstico: o das cooperativas que não conseguiam se viabilizar e o das 
cooperativas em bom estado financeiro e de solidez, mas que viram 
oportunidades de crescimento. 
 
Se antigamente o foco da cooperativa era, tão somente, fazer chegar o crédito 
rural para o cooperado agricultor, sem considerar a sua movimentação efetiva 
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na cooperativa (domicílio bancário),  quando entrou em vigor o planejamento 
estratégico em 2016, esse cenário é profundamente revisto, pois antes nunca 
havia tido meta para resultado e crescimento nas cooperativas singulares ligadas 
a Central Cresol Baser. 
 
Segundo Guancino, os cooperados da Cresol tiveram um crescimento muito 
grande nos últimos 20 anos e conforme o quadro social começou a concentrar 
os negócios na cooperativa, também iniciou a cobrança de soluções, produtos e 
serviços, principalmente na carteira de crédito, na qual algumas cooperativas 
tinham certas dificuldades de atender a demanda do quadro social, pelos limites 
operacionais reduzidos devido ao patrimônio de referência baixo. 
 
Sobre a visão de evolução do quadro social da Cresol, José Carlos Vandrensen, 
coordenador de ações estratégicas e formação, reforça que os associados se 
desenvolviam e as cooperativas já não conseguiam mais atender por conta dos 
baixos limites operacionais (patrimônio de referência baixo). Então, as 
cooperativas perceberam a necessidade de elevar sua capacidade de atuação, 
pois muitos dos cooperados mais antigos e até fundadores, já não eram mais 
atendidos plenamente por muitas cooperativas da Cresol.  
 
Para ele, esse é um dos principais motivos do movimento de unificação e 
consolidação das cooperativas ligadas a Central Cresol Baser — ter escala, 
tamanho, limites melhores para acompanhar a demanda e atender o quadro 
social. 
 
 
Destaque II – Implementação, Estratégias e Aprendizado 
 
Após verificarem que para atender o quadro social e conseguir se projetar ao 
futuro, as cooperativas e suas lideranças precisariam fazer algo diferente do que 
vinham fazendo, concluíram que era o momento de construir soluções e adotar 
medidas práticas para obter os resultados esperados. 
 
Um dos importantes momentos de recomposição da rota ocorreu na ocasião da 
construção do planejamento estratégico para o período 2016/2020. Nesse 
momento houve um redirecionamento maior para o crescimento das 
cooperativas e obtenção de melhores resultados. 
 
Alzimiro Thomé, presidente da Central Cresol Baser, justifica que essa nova 
proposta de atuação inserida no planejamento foi pensada na sustentabilidade 
das cooperativas para, cada vez mais, poderem atender as demandas do atual 
quadro social e dos futuros cooperados. 
 
Apesar de não tratar do assunto de incorporação, o planejamento estratégico 
construído com suas diretrizes bem claras, principalmente com o foco no 
crescimento, resultados e na sustentabilidade das cooperativas, motivou, de 
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forma natural, o tema de unificação e incorporação de cooperativas e o assunto 
alçou um novo patamar de possibilidades e debates entre as lideranças. 
 
O processo de unificação e incorporação começou, basicamente, com 
cooperativas que estavam apresentando dificuldades financeiras e resultados 
negativos, cerca de 10 cooperativas, naquele período. Conforme relatos, esses 
casos foram os de maior resistência apresentadas durante o processo. 
 
Em geral a Central Cresol Baser não determinou o movimento de unificação. As 
próprias cooperativas e suas lideranças foram entrando em contato umas com 
as outras para tentar construir soluções em conjunto. A Central foi basicamente 
apoiando com estratégias e suportes, não havia um cronograma nem 
planejamento de incorporações. Ela apenas estimulava as unificações com 
reconhecimento e concessões operacionais, incentivando essa estratégia, pois 
após o movimento de unificação, as cooperativas envolvidas já demonstravam 
recuperação dos resultados e viés de crescimento. 
 
Os efeitos positivos da unificação traziam um novo horizonte de atuação para a 
cooperativa, primeiramente a cooperativa começava a ter maior limite 
operacional, conseguia atuar com público de maior capacidade de pagamento, 
de crédito e giro. Além disso, mesmo mantendo sua atuação junto aos 
cooperados de menor renda, ela melhorava a sua imagem e credibilidade, com 
o ingresso de associados de maior renda, e começava a participar mais das 
ações e projetos da comunidade, pois passava a ter maior poder de ação. 
 
O processo político foi um dos pontos importantes no movimento de unificação, 
feito de forma bastante transparente e agregadora, na qual ninguém se sentiu à 
margem, pois uma das regras de transição permitia a conclusão do mandato com 
remuneração para os eleitos. Esse arranjo estrutural foi bastante sensível e levou 
em consideração a origem das cooperativas.  
 
Elas tiveram muitas dificuldades no início de suas constituições, suas lideranças 
capitanearam, ao seu modo, a evolução delas, se dedicaram e ao participarem 
do processo de unificação – era fundamental o respeito a este histórico, pois 
muitos destes líderes eram seus fundadores.  
 
Interessante citar que paralelamente ao movimento de unificações entre suas 
singulares, a Central Cresol Baser investiu bastante em campanhas 
evidenciando a marca para elevar a credibilidade da imagem, reduzir eventuais 
efeitos colaterais com possíveis líderes insatisfeitos, ou seja, a marca e a 
relevância da Cresol deveriam se sobressair a eventuais interesses particulares 
e destoantes, que pudessem surgir para desestabilizar o quadro social.  
 
Luiz Levi Tomacheski, primeiro vice-presidente da Central, reforça que o 
movimento de unificação se justificou principalmente para as cooperativas 
poderem atender novos públicos com melhores índices de patrimônio de 
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referência, além de se mostrar e atuar com maior escala, e capacidade 
competitiva, potencializando suas estruturas, gerando maior resultados 
socioeconômicos e credibilidade. 
 
Segundo Tomacheski, sobre o movimento de unificação: “no início pode ser 
doído, o processo pode gerar dúvidas, principalmente para os cooperados mais 
antigos, ou fundadores, mas depois refletindo, na verdade você não perde, você 
ganha, você vê que é preciso abrir mão de sua pessoalidade em troca de um 
projeto maior”. Portanto é necessário conhecer os benefícios, os potenciais 
resultados positivos à essa nova possibilidade de atuação da cooperativa ao seu 
quadro social e os resultados desse movimento. 
 
Ele entende também que a unificação traz benefícios, mas ao mesmo tempo 
exige outro nível de resposta das lideranças. “Esse movimento eleva ainda mais 
a exigência por qualificação e já não há espaço para amadorismo no ambiente. 
É fundamental o profissionalismo, a busca por eficiência, sem perder a essência 
cooperativista. Vejo que a formação das lideranças é peça chave nesse 
movimento, na medida em que proporciona uma melhor percepção dos 
processos, dos objetivos e da visão de longo prazo para a cooperativa”. 
 
Por fim, ele relata que em sua visão a Central demorou um pouco para estimular 
e contribuir para todo esse movimento, pois entende que ela precisa ser 
propositiva, imprimir determinado ritmo de tomada de decisões e estimular a 
efetiva atitude dos atores envolvidos. “Não há uma receita de bolo, há uma 
experiência adquirida da Central, porém, é preciso considerar cada caso e suas 
particularidades, mas de forma geral para que o movimento tenha êxito, é 
necessário que as pessoas se sintam parte do projeto, se enxerguem dentro da 
solução e não como o problema”.  
 
Edenilson Giachini, gerente de projeto da Central, diz que o movimento de 
unificação surpreendeu com a rapidez que aconteceu: o objetivo era ter maior 
capacidade de atender o quadro social. Na visão dele a evolução do cooperado 
foi maior do que a evolução da cooperativa, os baixos limites operacionais 
reduziam a atuação das cooperativas, era preciso mudar pois não conseguiam 
atender o quadro social. Se por um lado a marca única Cresol era um ponto de 
convergência para as incorporações, por outro, o maior obstáculo era a 
manutenção da representação e poder decisório local.   
 
Claudir Sirota, conselheiro de administração na Central e diretor presidente da 
Cresol Fronteiras, conta com propriedade o movimento de unificação pelo qual 
passou a cooperativa. Incialmente na região onde atua a cooperativa, havia dez 
cooperativas da Cresol. Em um primeiro movimento, destas dez cooperativas, 
três grupos de três se uniram e formaram três cooperativas e uma permaneceu 
sozinha, totalizando quatro cooperativas.  
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Em um segundo momento, essas quatro cooperativas e mais uma do estado de 
São Paulo, fruto da unificação de duas, se juntaram formando apenas uma 
cooperativa, a Cresol Fronteiras. Essa, fruto da junção de 12 cooperativas, conta, 
até o momento, com 13,5 mil associados, 16 agências em 16 municípios e cerca 
de R$ 338 milhões de ativos. 
 
Para ele não houve grandes obstáculos nas unificações, enxerga que a 
proximidade entre os municípios e similaridade do perfil dos quadros sociais, 
foram fatores facilitadores, adicionados pelas atividades das cooperativas de 
produção que atuam na mesma área e também regionalmente. Isso contribuiu 
para que o quadro social percebesse a questão da importância da escala e seus 
potenciais benefícios, principalmente, pela oportunidade de crédito com novos 
limites operacionais. 
 
Sirota está convencido dos benefícios da unificação, porque para ele “é 
necessário pensar na sustentabilidade da cooperativa, pois há um processo de 
seleção natural, ou eu faço ou alguém fará por mim. O processo de mudança é 
natural, o mercado exige, cada vez mais tecnologia, mais necessidade de 
eficiência e redução de custos. Não dá para ficar rodeando em volta do toco”. 
 
Luiz Carlos Colombo, conselheiro fiscal da Central e Presidente da Cresol 
Tradição, cita também sua experiência com o movimento de unificação. Segundo 
ele a proposta de unificar era com o objetivo da cooperativa trabalhar de forma 
mais organizada, potencializar a atuação com maior poder de barganha. 
Colombo relata que as cooperativas de municípios menores tinham medo de 
perder poder de decisão e a sua representatividade. Os menores eram os mais 
resistentes e receavam que “os grandes iriam dominar os pequenos”. 
 
Com a unificação além da “nova cooperativa” era preciso muitas vezes se 
adaptar a Resolução 4.434 no que se refere a necessidade de segregação de 
funções entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, isso também 
era um desafio para as cooperativas e suas lideranças. 
 
A percepção de Colombo é respaldada pelo presidente da Central Cresol Baser, 
Alzimiro Thomé, que aponta como um dos principais desafios dos processos de 
incorporação: “fazer com que as pessoas tivessem a compreensão e ciência que 
precisávamos nos unir para poder expandir e com isso deixando claro o papel 
dos conselheiros e das equipes contratadas”.   
 
Em 10 de maio de 2019 a Cresol Tradição completou um ano da incorporação, 
de cinco cooperativa em uma, com algumas questões que chamam a atenção 
para um arranjo próprio. A cooperativa do município de Renascença, na 
unificação tinha cerca de R$ 38 milhões de ativos, mas tinha um Estatuto Social 
mais “aberto” para atuação com demais públicos e assim, por essa razão, foi 
decidido pelas lideranças que ela seria a cooperativa incorporadora. Por sua vez, 
a cooperativa do município de Francisco Beltrão, na unificação tinha R$ 85 
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milhões de ativos, mas não tinha estatuto tão aberto e por essa razão foi uma 
das incorporadas. 
 
Constituída a Cresol Tradição, permaneceu o presidente do Conselho de 
Administração do município de Renascença, e a sede administrativa da 
cooperativa ficou em Francisco Beltrão. No movimento de unificação, a antiga 
cooperativa de Renascença, enquanto incorporadora, passou de R$ 38 milhões 
de ativos, para R$ 350 milhões de ativos.  
 
Pelo arranjo de composição na unificação das cinco cooperativas em uma, o CA 
acabou agregando 26 membros. Mas foi realizada uma nova eleição, e agora a 
cooperativa aguarda a homologação do Banco Central do Brasil reduzindo o 
número de membros para 15, sendo cinco deles que não faziam parte dos 
antigos conselhos. 
 
Para Colombo, o maior passo da unificação foi organizar as áreas nos processos 
administrativos e operacionais, mas afirma: “valeu a pena esse esforço todo para 
se manter no mercado. Nós dirigentes estamos de passagem, é necessário ser 
sustentável e a proposta é somar forças para chegar a um objetivo maior, mesmo 
que para isso haja no caminho eventual redução de poderes. Por isso é preciso 
pensar grande, se pensar pequeno, será sempre pequeno”. 
 
Colombo ainda manifesta a sua visão para uma parcela das lideranças que ainda 
não se movimentaram: “para aqueles que ainda não despertaram, num período 
não muito longo, provavelmente terão grandes dificuldades. Quem sabe até não 
terão mais tempo para fazer nada e quem perde com isso é o quadro social e a 
comunidade. Se for analisar, as lideranças não têm o direito de provocar essa 
perda por razões de interesses particulares ou falta de conhecimento e atitudes”. 
 
Adinan Francisco Kielb, diretor administrativo da Central Cresol Baser, foi um 
dos membros que acompanhou de perto todo esse movimento de unificação. 
Segundo ele o sucesso do movimento foi pautado por muito trabalho, respaldo 
técnico e patrocínio político das lideranças que entenderam esse ser o melhor 
caminho. O obstáculo era que as cooperativas estavam com baixos resultados, 
não conseguiam mais atender a demanda do quadro social, faltava estrutura, 
tinham baixos limites operacionais e patrimônio de referência. 
 
No passado as primeiras cinco cooperativas da Cresol tiveram problemas com a 
conduta da maioria de seus gerentes, situação que fez com que as cooperativas 
reduzissem os poderes e responsabilidades do quadro gerencial. Os cooperados 
(maioria agricultores) eleitos, assumiram a função de principais executivos nas 
cooperativas. 
 
No ano de 2015, após muitas avaliações de estágio, mercado e tendências, 
resolveram buscar soluções para o grupo de cooperativas ligadas a Central 
Cresol Baser. Projetaram que as cooperativas precisariam ter maior capacidade 
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de atuação e certamente para chegar a essa nova situação, precisariam buscar 
unificações, afinal, eram cooperativas pequenas, com a proposta original de ser 
uma cooperativa por município. 
 
Para tanto, mapearam os possíveis obstáculos para essa efetiva caminhada. 
Dentre os principais estavam a questão da representatividade e poder de 
decisão das lideranças, assim, como a questão da sustentação financeira, pois 
a grande maioria das lideranças havia concentrado mais sua energia e tempo 
para a cooperativa do que propriamente a sua propriedade rural. Isso gerou uma 
dependência financeira que precisaria ser tratada. 
 
A questão da representatividade e poder de decisão foi contornado com a 
proposta de manter as lideranças atuando junto as suas comunidades, mesmo 
havendo a incorporação da cooperativa. Em geral, os Conselhos de 
Administração da cooperativa incorporada eram absorvidos pelo Conselho de 
Administração da incorporadora. 
 
O tópico da sustentação financeira das lideranças foi tratado da seguinte forma: 
ficou estabelecido que a cédula de presença estaria vinculada ao ativo da 
cooperativa ou agência a qual o presidente ou conselheiro de administração 
estivesse vinculado. Assim a cada R$ 2 milhões de ativos corresponderia a uma 
diária, já o valor da diária era variável e estava vinculado ao valor do patrimônio 
de referência da cooperativa. As lideranças que se dedicavam em tempo integral 
para a cooperativa tinham um teto de até 21 diárias, já os demais que não tinham 
dedicação integral poderiam receber até quatro diárias no mês, conforme o caso. 
 
Outro ponto relevante é que nunca fizeram abordagem como incorporação, para 
contornar o efeito psicológico do impacto de que alguma cooperativa iria 
desaparecer e com ela a sua história. Portanto, a abordagem sempre foi de 
unificação das pessoas e das cooperativas, a “incorporação” era tão somente o 
processo operacional burocrático.  
 
A Central promovia debates para que as cooperativas apresentassem suas 
dificuldades e apontassem suas próprias soluções, e em geral, concluíam que 
era preciso se unirem. Com isso, a Central articulava as tratativas das 
cooperativas interessadas, elas assinavam um termo de compromisso 
construído em cima dos próprios acertos prévios (quem ficaria na presidência, 
por quanto tempo, onde seria a sede administrativa, quem seria incorporadora, 
a recomposição do CA e CF, o nome da cooperativa e outros detalhes) e a partir 
disso a Central iniciava o processo burocrático e operacional da incorporação. 
 
De ordem prática a Central montava um grupo técnico (GT) de especialistas para 
dar suporte e vazão ao movimento de unificação. Após a unificação esse GT 
acompanhava a cooperativa por até seis meses, principalmente na questão 
institucional e operacional. 
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Porém, um dos aprendizados foi de que diante a uma recomposição dos CA e 
parte gerencial, a mudança por vezes gerava alguma perda de energia e foco na 
gestão. Consequentemente, hoje a Central enxerga como possibilidade mais 
assertiva após as unificações apoiar também as cooperativas por um período na 
parte da gestão e da governança, a fim de potencializar os resultados e evitar 
algum período de perda de foco. 
 
Nessa medida, e de forma paralela, a alta cúpula da Central junto com as 
cooperativas envolvidas faziam a articulação com o quadro social para convergir 
os olhares e ações diante de um novo cenário de possibilidades de atuação da 
“nova cooperativa” – mais fortalecida pela unificação, ao passo também que 
iniciaram reestruturação da governança com a implementação de diretorias 
executivas (na Central e também nas singulares) e a segregação de funções 
entre o CA e a Direx. 
 
Outro aprendizado da Central foi de que não deveria entrar em processos de 
negociação parte a parte, pois ali poderia aparecer interesses pessoais de 
determinadas lideranças que ficariam nas mãos da Central para que ela 
intercedesse/resolvesse.  
 
Isso poderia gerar situações destoantes que não a agregariam para a 
convergência da unificação e abriria precedente para que cada envolvido fosse 
demandar algo distinto. Em vista disso, a estratégia desde o início foi de colocar 
todas as partes frente a frente na mesa, para discutirem de forma transparente 
e juntas, nessa medida as questões pessoais e pontuais tinham menos espaço 
para se apresentarem, prevalecendo as questões relevantes e não eventuais 
interesses particulares. Assim se construía o termo de compromisso e uma vez 
assinado, deveria ser seguido sem desvios pontuais. 
 
A Central também lançou mão de uma estratégia inclusiva, ao colocar todas as 
lideranças para dentro da discussão. Como o CA da Central era de 12 
conselheiros, um mês sim e outro não, havia a reunião do chamado “CA 
ampliado”, na qual participavam todos os presidentes de singulares, para 
debater as questões estratégicas e operacionais, fazendo assim, um 
nivelamento dos entendimentos, espelhando as ações, reflexões e resultados 
sobre as unificações em curso. 
 
Como resultados desse movimento de unificação as cooperativas ganharam 
maior escala, atingiram melhor equilíbrio estrutural e econômico, mudaram de 
patamar, mantiveram as lideranças ativas e em ambiente de harmonia, abriram 
espaço para maior profissionalização e descortinaram um novo e potencial 
horizonte para as cooperativas, seus cooperados e comunidade.  
 
 
 
 



Casos de referências – DGRV 

Ano 2019 

 

 

 

Página 12 

Destaque III – Resultados e Efeitos   
 
As cooperativas ligadas a Central Cresol Baser já começam a sentir de forma 
consolidada os efeitos positivos do movimento de unificação. No passado, a 
Central Cresol Baser, diante das dificuldades de resultados que muitas de suas 
cooperativas apresentavam, chegou a montar uma espécie de grupo de crise 
para tentar contornar e reverter a situação dessas cooperativas, ao ponto de 
comemorar em determinado final de ano o fato de terem 15 cooperativas com o 
resultado negativo, um número melhor que as 28 cooperativas do ano anterior. 
Hoje, o foco na sustentabilidade econômica gerou mais resultados 
financeiros/sobras nos últimos três anos do que nos primeiros 22 anos. 
 
O ano de 2019 teve o primeiro trimestre positivo do conjunto das cooperativas 
singulares da Central Cresol Baser, com previsão de atingir o seu maior 
resultado financeiro histórico neste mesmo ano. 
 
A Cooperativa teve crescimento médio de 22% dos ativos nos últimos três anos. 
Esse resultado está pautado nas novas condições de limites operacionais e 
atuação das cooperativas; na potencialização da movimentação e aderência aos 
seus produtos e serviços pelo quadro social; na definição clara de seu público: 
focado na agricultura familiar; em empresas ligadas a agricultura familiar; em 
micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. 
 
Junto ao seu público, a Cresol tem uma atuação histórica e destacada, 
principalmente com as linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – PRONAF, uma atuação reconhecida inclusive pelo 
principal repassador que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES. 
 
Agora as cooperativas ligadas a Central Cresol Baser estão trabalhando com a 
linha de microcrédito do BNDES e começam a atuar mais fortemente com novos 
públicos por meio de associações e órgãos de representação. A proposta é levar 
a esses novos cooperados, os benefícios e resultados que proporcionaram ao 
público da agricultura familiar.  
 
A ideia é trabalhar com essas categorias de MPEs e MEIs, concedendo crédito 
adequado ao setor, com linhas do BNDES, para microempreendedor. Liberação 
em até cinco dias após cadastro e limites estabelecidos, taxa de 11,54% a.a. 
para capital de giro, 24 meses de carência, 72 meses para pagar, com 
possibilidade de liberação de até R$ 500 mil por ano para o mesmo tomador.  
 
Para Adriano Michelon, diretor superintendente da Central Cresol Baser, a nova 
condição de atuação das cooperativas está fortemente ligada ao movimento de 
unificação e seus efeitos. “Essa consolidação teve como objetivo buscar 
perenidade para a cooperativa e o cooperativismo solidário, onde o associado é 
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beneficiado com a eficiência da cooperativa e não penalizado pela ineficiência 
dela”. 
 
Com a experiência do movimento de unificação, Michelon sugere, aqueles que 
pretendem avaliar e conduzir esse tipo de processo, uma leitura clara aonde se 
quer e precisa chegar, onde o máximo de pessoas se sintam parte do processo, 
tenham argumentos e estratégias de convencimento, mecanismos internos de 
apoio e por fim, não concentrem suas forças naqueles que  não acreditam na 
solução, mas sim naqueles que estão interessados em construí-la. 
Michelon acredita no cooperativismo como instrumento de desenvolvimento para 
o país, ao mesmo tempo que chama a atenção para a necessidade de ação das 
lideranças do setor. “O Brasil tem muito ainda por fazer e as cooperativas de 
crédito podem ser as agências financeiras da nova geração. Mas para isso é 
preciso enfrentar essas etapas, além de estar atento as mudanças e evoluir sem 
amarras, afinal, para deixar um legado é fazer o que é preciso ser feito, no tempo 
em que precisa ser feito”. 
 
 
Destaque IV – Desafios 
 
Recentemente a Cresol alterou sua missão e trouxe uma leitura mais dinâmica 
de seu propósito, paralelamente, em seu último planejamento estratégico a 
Central Cresol Baser inaugurou a questão do foco no crescimento, no resultado 
e na sustentabilidade das suas cooperativas. Adicionalmente a isso, o 
movimento das unificações, que por si só, traz a necessidade de revisão de 
estruturas e ajustes operacionais, também carrega consigo a necessidade de 
implantação da segregação de funções na governança. 
 
Enquanto as cooperativas alcançaram uma nova condição de atuação com a 
melhoria dos limites operacionais, também se apresentaram novas 
oportunidades de atuação com novos públicos para as cooperativas da Cresol.  
 
Desta forma, desafios não faltam para os próximos tempos da Central Cresol 
Baser e suas cooperativas. Será preciso, por certo, internalizar a nova missão e 
compatibilizar o foco no crescimento e resultados das cooperativas com a sua 
proposta de inclusão social, sustentabilidade e projeção socioeconômica da 
agricultura familiar e seus cooperados.  
 
Igualmente fundamental, será resguardar suas origens de não somente fazer o 
dinheiro chegar até o quadro social, mas também investir energia e recursos para 
que possam ter as devidas instruções, orientações e conhecimento, a fim de que 
o dinheiro seja um meio para uma produção melhor e sustentável, geração de 
renda e melhoria da qualidade de vida das pessoas e da comunidade. 
 
O processo de definição de papeis entre Conselho de Administração e Diretores 
Executivos, também merecerá atenção, afinal, a adoção de uma redação 
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normativa, não conseguirá sozinha alterar comportamentos e hábitos 
conquistados com o passar dos anos. Será necessário auto disciplina e revisão 
constante dos limites de atuação entre os envolvidos, de tal forma a consolidar 
os espaços devidos de cada um, formando vertentes distintas de atuação, que 
ao se encontrarem, podem gerar sinergia, segurança, conhecimento e 
resultados positivos para a cooperativa. 
 
A renovação das lideranças e a política de sucessão é um desafio para todo o 
setor, e nisso também deverão dedicar esforços e energia, mesmo que nesse 
aspecto a Cresol tenha um ponto interessante quando estabelece um limitador 
de no máximo quatro mandatos para o presidente do CA.  
 
A necessidade de robustez patrimonial é também um ponto de atenção. No 
sentido de alavancar as possibilidades e proporcionar maior solidez para 
eventuais descompassos do mercado financeiro, assim as cooperativas ligadas 
a Central Cresol Baser possuem como impulsionador do aumento patrimonial 
indivisível, o direcionamento de conduzir 40% das sobras para reservas,  
 
Ainda, a Central Cresol Baser, enquanto principal central do Sistema Cresol 
(mantém cerca de 50% dos números do Sistema), possivelmente será convidada 
a promover uma reflexão juntamente com as suas centrais irmãs, no sentido de 
também, promoverem mudanças consideráveis, a exemplo do movimento de 
unificação de suas singulares com o viés de reforçar a sua proposta de 
sustentabilidade e eficiência para todo o Sistema Cresol.   
 
Por fim, como desafio constante deverá manter o engajamento das lideranças 
com o mesmo comprometimento do passado. Da mesma forma, manter o 
relacionamento próximo da comunidade com o quadro social, mobilizado e 
aderente aos produtos, serviços e soluções da cooperativa, garantindo a 
perenidade das cooperativas. 
 
 
Conclusão 
 
Talvez nada traduza e seja tão emblemático para definir os novos rumos da 
Central Cresol Baser e as suas cooperativas, do que a nova sede da central, que 
no último mês de abril completou um ano. 
 
A nova sede traz consigo a proposta de valorizar as raízes da Cresol, 
respeitando a sua origem, mantendo-se firme no interior do estado do estado do 
Paraná. Ela reforça uma nova marca e credibilidade, dá ênfase aos requisitos de 
sustentabilidade com captação de energia solar, água da chuva, controle 
inteligente de climatização e entrada de luz natural.  
 
Uma edificação inovadora, moderna, com acessibilidade, tecnologia e 
funcionalidade, que certamente se inspira no esforço e trabalho de cada um de 
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seus cooperados, valorizando e reconhecendo a sua origem. Mas que também, 
lança seu olhar para um futuro promissor com amplas possibilidades e novas 
perspectivas de atuação.  
 
Um futuro que cada vez mais precisará de pessoas engajadas, comprometidas 
com o propósito e com o devido conhecimento, ou seja, os princípios da 
educação, formação e informação, assim como o princípio do interesse pela 
comunidade, focos do trabalho do Instituto Cresol. 
 
Com atuação de capacitação e formação continuada para os colaboradores, 
também realiza projetos e ações voltados para a comunidade, como por 
exemplo, Cresol Habitação, Gênero e Geração, Agentes Cresol, Juventude 
Cooperativista, Um Olhar para o Futuro e Extensão Rural, propondo formação 
de lideranças, educação cooperativista e educação financeira.   
 
Ao mesmo tempo que a nova sede da Central Cresol Baser materializa a sua 
projeção de futuro, é fundamental recordar a origem da Cresol, na qual cerca de 
80% do seu público era composto por pessoas excluídas do sistema bancário, 
com baixa experiência no mercado financeiro. Hoje é possível afirmar e celebrar 
o fato de que a Cresol atingiu parte considerável de seus objetivos, quando há 
um claro desenvolvimento socioeconômico daquele grupo de pessoas, da 
agricultura familiar e das comunidades. 
 
Importante citar a coragem da liderança como parte fundamental no processo de 
reflexão sobre a inviabilidade do status de cooperativas em cada município, que 
inclusive afrontava as propostas originais da Cresol. Apoiada por dados técnicos, 
e sensível às alterações de mercado, a liderança teve a ousada atitude de 
estabelecer no planejamento estratégico e provocar a necessária mudança para 
a sustentabilidade e a perenidade das cooperativas da Central Cresol Baser. 
 
O fato da velocidade com que ocorreram as unificações pode estar vinculado ao 
poder de convencimento e maturidade das lideranças, principalmente, em 
construir um caminho de transição com respeito a representatividade e o poder 
de decisão local e pelo fato de não ter criado fissuras no ambiente político e 
estrutural das cooperativas. 
 
É claro que o convencimento, muitas vezes precisa estar alicerçado a fatos 
concretos e evidências que reforcem o campo das ideias e propostas, reduzindo 
eventuais dúvidas ao nível das exceções. Há um enorme poder em ver a “coisa 
andando, dando certo”, isso traz alento, paz, esperança e certezas.  
 
Embora tenhamos que aceitar o natural fato da resistência comportamental 
humana, que muitas vezes transcende o nível do esclarecimento e até mesmo 
do convencimento, podemos entender que se trata de uma questão de atitude 
ou da falta dela. Situação esta, que provavelmente justifique o fato de muitas 
cooperativas, que poderiam entregar muito mais resultados e benefícios para o 
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seu quadro social e comunidade, ainda não terem se movimentado para buscar 
soluções por meio da soma de energia entre cooperativas.  
 
E é exatamente nesse ponto da determinante e assertiva atitude, que merece 
destaque elevado a maturidade e visão das lideranças das cooperativas Cresol. 
Cientes da sua origem e do seu poder de transformação socioeconômico local e 
também conscientes de que em uma estrutura mais forte podem produzir efeitos 
positivos ainda maiores para os seus cooperados, a Central Cresol Baser tem 
cumprido com excelência e inteligência o papel de racionalizar e promover ganho 
de escala. Tudo isso, para um projeto maior, que guarde com propriedade a 
essência solidária!   
 
 


