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SUMÁRIO EXECUTIVO 

  

O projeto objetiva a estruturação de ferramenta apta a promover a disponibilização de 

informações gerenciais, observando a situação de cada uma das agências da instituição. O 

trabalho foi motivado em decorrência do forte processo de unificação de cooperativas por meio 

do método de incorporação, sendo que nos últimos 5 anos foram 59 cooperativas transformadas 

em agências. Atualmente, as informações disponibilizadas pelo sistema operacional são 

restritas às cooperativas, dificultando a análise individualizada das agências, tornando o 

processo de gestão mais lento e trabalhoso. 

 

A necessidade de criação da ferramenta foi observada após pesquisa realizada com 

gerentes administrativos de diversas cooperativas filiadas ao Sistema Cresol. 

 

 A ferramenta será apresentada em formato de matriz, já habitual aos gestores, contendo 

as informações de cada uma das agências, de forma segregada, seguindo o seguinte padrão: 

Dados de cooperados: informações vinculadas diretamente aos cooperados; Dados da agência: 

informações que estão diretamente relacionadas à agência; Demais dados: informações que 

não estão diretamente relacionadas ao sócio ou à agência, atribuindo critério de rateio. Ainda, 

para a correta consolidação das informações, será necessário um novo formato de lançamento 

dos dados pelas agências, o que demandará treinamento dos operadores seja por meio de 

comunicados, manuais ou cursos on-line. Com intuito de fomentar a participação dos gestores 

da Central Cresol Baser e das cooperativas na aplicação do presente projeto, serão realizadas 

explanações durante as reuniões dos Conselhos Administrativos e dos Gerentes 

Administrativos. Com a utilização da ferramenta, estima-se ampliação dos resultados em 5%, 

por meio da melhoria do planejamento orçamentário e comercial das agências, objetivando 

maior rentabilidade sobre os ativos, redução de recursos ociosos e corte de custos 

desnecessários. 

 

O resultado esperado com este projeto é qualitativo e quantitativo, gerando maior 

agilidade no processo de gestão das agências, assertividade na tomada de decisão, clareza em 

relação à viabilidade dos negócios, planejamento e obtenção de melhores resultados para as 

cooperativas e para o sistema Cresol Baser.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este plano de negócio tem por objetivo estruturar uma ferramenta para 

apresentação de informações gerenciais individualizadas por agência, bem como 

disseminar um novo formato de inclusão dos dados pelos operadores das agências. 

 

O trabalho foi motivado em razão do forte processo de unificação de cooperativas 

por meio do método de incorporação, sendo que nos últimos 5 anos, tivemos 59 

cooperativas transformadas em agências. Atualmente, as informações disponibilizadas 

pelo sistema operacional são restritas às cooperativas, dificultando a realização de 

análises individualizadas por parte das agências, tornando o processo de gestão mais lento 

e trabalhoso. 

 

Com as mudanças ocorridas na economia do país, bem como a grande 

concorrência existente no sistema financeiro nacional, as cooperativas de crédito têm 

procurado estratégias visando sua sustentabilidade econômica. 

 

A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações 

(artigo 227 da Lei 6.404/1976). 

 

  Nos últimos anos o processo de incorporação passou a ser uma estratégia 

de negócio e a Cresol passou a aplicá-lo. 

 

 

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS E HISTÓRICO 

 

Na década de 80 os desafios assumidos por Movimentos Sociais, ONGs e 

Organizações Sindicais, resultaram na criação do Sistema Cresol, que atua na organização 

de crédito como um instrumento para alavancar processos de desenvolvimento local e 

sustentável, a partir da agricultura familiar. 

 

O Sistema Cresol começou sua história com a fundação da primeira cooperativa 

em 24 de junho de 2005, na cidade de Dois Vizinhos/PR. Posteriormente, ainda no mesmo 
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ano, foram constituídas as cooperativas de Marmeleiro, Pinhão, Laranjeiras do Sul e 

Capanema, todos municípios do estado do Paraná, sendo que entre seus membros havia 

grande identificação com a agricultura familiar. 

 

No início de suas atividades, cada cooperativa funcionava de forma isolada, 

tornando muito difícil o atendimento às diversas demandas que foram surgindo. Desta 

forma, em 22 de junho de 1996, as cinco cooperativas decidiram constituir a Cooperativa 

Central Base de Serviços Ltda - Cresol Baser, com a finalidade de promover as 

articulações financeiras e servir de apoio às cooperativas. 

 

Naquele momento surge o sistema cooperativo, incorporando definitivamente 

como segmento de mercado a agricultura familiar. No entanto, no ano de 2000, o Banco 

Central do Brasil passou a orientar os sistemas cooperativos a se organizarem por meio 

de centrais de crédito, delegando a elas grande parte das responsabilidades de fiscalização 

e controle sobre as cooperativas singulares. 

 

Portanto, em 31 de março de 2000, a Cresol Baser passa a atuar como Cooperativa 

Central de Crédito Rural com Interação Solidária (Central Cresol Baser), respondendo, a 

partir deste momento, também pelo controle financeiro das Cooperativas Singulares. 

 

A Central Cresol Baser, fortaleceu a missão, os princípios e estratégias do Sistema 

Cresol, contribuindo com a expansão das cooperativas em outras regiões do país. 

 

Devido a expansão no número de cooperativas, houve a necessidade da criação de 

uma nova Central. Assim, no ano de 2004 o Sistema dividiu-se em duas Centrais, uma 

denominada Cresol Central SC/RS com sede na cidade de Chapecó/SC, com singulares 

filiadas no Rio Grande do Sul e parte do estado de Santa Catarina, enquanto a outra foi 

denominada Central Cresol Baser com sede na cidade de Francisco Beltrão/PR, com 

singulares no Paraná e parte do estado de Santa Catarina. 

 

Pela mesma razão, em 2014 a Cresol Central SC/RS passou por uma nova fusão, 
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com a criação de mais uma Central, denominada Cresol Sicoper, com sede nas cidades 

de Chapecó – SC e Passo Fundo – RS. 

 

Ainda, no ano de 2008 foi instituída a Confederação, com o objetivo de organizar 

e qualificar os serviços prestados aos sistemas associados, passando a chamar-se 

Confederação Cresol, no ano de 2016. 

 

1.1.1 Estrutura organizacional 

 

O formato institucional do Sistema Cresol compreende: cooperativas singulares, 

cooperativas centrais e confederação. 

 

A Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – Central Cresol 

Baser, rege-se pelas Leis nº 4.595, de 31.12.1964 e 5.764, de 16.12.1971, bem como pelas 

demais disposições legais e normativas aplicáveis às cooperativas de crédito, além de seu 

próprio Estatuto Social. Possui sua sede administrativa na cidade de Francisco Beltrão, 

Estado do Paraná, na Rua Ernesto Sanderson, 101, Bairro Industrial. 

 

A Central Cresol Baser é o órgão de representação legal do Sistema Cresol junto 

ao Banco Central do Brasil e de representação política junto aos organismos de sociedade 

civil, tendo como objetivos organizar serviços administrativos, financeiros, econômicos, 

creditícios e educativos em benefício de suas cooperativas associadas, assim como 

integração financeira do cooperativismo de crédito na região Sul do Brasil, com o 

propósito de cumprir sua missão no fortalecimento das práticas de agricultura familiar e 

do desenvolvimento sustentável. 

 

O Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária é 

resultado da luta de famílias agricultoras por acesso ao crédito e pela participação, como 

sujeitos, num projeto de desenvolvimento local sustentável. 

 

No final da década de 80, as dificuldades de acesso ao crédito rural, aliada à 

necessidade de financiar experiências alternativas oriundas do setor agrícola e a luta dos 
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assentados da reforma agrária nas regiões Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná, levaram 

algumas organizações a estruturar um fundo de financiamento para a agricultura familiar 

– o Fundo de Crédito Rotativo (FCR), financiado pela cooperação internacional e 

administrado por entidades/movimentos pastorais, sindicais, não governamentais, 

associativas e sem terras, nas regiões Sudoeste e Centro-Oeste. 

 

A partir dessa experiência ficou evidenciada a necessidade de criar uma instituição 

que pudesse facilitar o acesso das famílias ao crédito rural, desburocratizando o processo 

de liberação dos valores, além de administrar os recursos de poupança dos agricultores, 

prestando, ainda, outros serviços financeiros que eles demandassem. 

 

No final de 1994 e início de 1995, foram realizados dois importantes seminários 

sobre fundos rotativos e cooperativismo de crédito, na Fundação Rureco, em 

Guarapuava/PR e na Assesoar (Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural), 

em Francisco Beltrão/PR. Além disso, foram elaborados três intercâmbios, com visitas às 

cooperativas de crédito de Quilombo, Caçador e Itapiranga, no Oeste Catarinense, 

apoiadas pela Apaco (Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense), que 

contribuíram para consolidar o projeto de um sistema de cooperativas de crédito 

independente e autônoma, gerido pelos próprios agricultores, com crescimento horizontal 

e inclusão social. 

Desta forma, em meados de 1995 surge a primeira cooperativa do modelo Cresol, 

sediada no município de Dois Vizinhos – PR, sendo que no mesmo ano foram formadas 

também, as cooperativas nos municípios de Marmeleiro, Pinhão, Laranjeiras do Sul e 

Capanema, todas no estado do Paraná.  

 

Após a constituição das 5 primeiras cooperativas, sentiu-se a necessidade de 

criação de uma base de serviços, a qual foi denominada de Base Central de Serviços 

(Baser), visando efetuar a coordenação do processo, dar suporte às singulares nas áreas 

de formação, normatização, contabilidade, informática e ainda efetuar a interlocução com 

outras organizações, como bancos, governos e outras entidades da sociedade civil.  

 

Em 1998, foram constituídas as primeiras cooperativas do Sistema Cresol nos 
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estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expansão para outros territórios foi 

resultado da atuação de organizações da agricultura familiar desses Estados, que se 

identificaram com a proposta do Sistema Cresol.  

 

Em 2000, a Cresol Baser, por orientação do Banco Central, foi transformada em 

cooperativa central, com sede em Francisco Beltrão/PR. Em 2004, em atenção ao 

princípio da descentralização e  buscando o crescimento horizontal, foi criada a segunda 

cooperativa central de crédito, a Cresol Central, com sede em Chapecó/SC, tendo como 

filiadas as cooperativas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto a Central Cresol 

Baser possui como filiadas as cooperativas singulares do Paraná e parte de Santa Catarina. 

[...] o Sistema Cresol pretende ser muito mais do que simplesmente um 

instrumento para facilitar o repasse de créditos oficiais a agricultores 

excluídos do sistema bancário. Ele se liga a um conjunto de outras 

organizações voltadas à promoção de uma agricultura respeitosa do 

meio ambiente, capaz de gerar renda com base em produtos 

diferenciados e de contribuir para o fortalecimento das unidades 

familiares de produção (BITTENCOURT; ABRAMOVAY, 2003, s.p.). 

 

A palavra “interação”, contida na razão social da Cresol (Cooperativa de Crédito 

Rural com Interação Solidaria), sinaliza que a solidariedade buscada pelas cooperativas 

se manifesta via um modelo de autoajuda, que privilegia a autonomia, a descentralização 

e o equilíbrio entre as partes componentes do Sistema. 

 

Por sua vez, o conceito “interação solidária” expressa a ideia de responsabilidade 

compartilhada, pela qual o Sistema procura manter as cooperativas num tamanho 

suficientemente adequado, para que os associados e dirigentes possam acompanhar o seu 

crescimento e controlar o seu funcionamento. O quadro social do Sistema Cresol é 

composto exclusivamente por agricultores e agricultoras familiares, que são responsáveis 

pela administração das cooperativas. Na maioria dos casos, os diretores e conselheiros 

conciliam o trabalho na propriedade rural e na cooperativa. Ou seja, ao mesmo tempo em 

que mantém o vínculo com a atividade agrícola, participam da gestão de uma instituição 

de crédito. Com isso o Sistema visa o fortalecimento do controle social para, mesmo com 

o seu crescimento, garantir que a gestão das cooperativas fique nas mãos dos agricultores. 

São os associados e associadas que discutem e definem os rumos do Sistema Cresol, 
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inseridos na dinâmica das organizações ligada à agricultura familiar. 

 

Atualmente, a Central Cresol Baser possui 23 cooperativas singulares, 

distribuídas nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Goiás, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, além de 249 

postos de atendimento cooperativo (PAC), atendendo mais de 200 mil famílias 

cooperadas. 

 

1.2 INCORPORAÇÃO 

 

No sistema cooperativo Cresol Baser o processo de incorporação passou a ser 

aplicado em 2009, com as cooperativas dos municípios de Santa Maria do Oeste e Rosário 

do Ivaí, visando a sustentabilidade das agências e maior solidez aos cooperados. Contudo, 

a incorporação tornou-se mais frequente nos últimos 5 anos, mantendo o mesmo objetivo, 

aliando isto à otimização de recursos. 

 

Esta metodologia de incorporação foi apresentada ao Banco Central do Brasil 

(BACEN), órgão regulador, passando a ser praticado de forma ordenada e padronizada 

desde então. 

 

Ao mesmo tempo em que ocorriam incorporações de cooperativas, havia também 

a necessidade de abertura de novas agências, aliada à estratégia de expansão do sistema 

Cresol Baser, fazendo com que uma cooperativa passasse a ter sob sua administração 

várias agências. 

 

O sistema Cresol Baser possuía em 2014, 80 cooperativas e 124 agências, sendo 

que atualmente totaliza 23 cooperativas e 249 agências, após realizar 59 processos de 

incorporação. Com isso, observa-se a ampliação do número de agências vinculadas a uma 

mesma cooperativa. 

 

Apesar do processo de incorporação ser realizado após diversos estudos e 

conclusão acerca de sua viabilidade, os dados contábeis e gerenciais não evoluíram 

suficientemente a ponto de atender as necessidades dos gerentes e diretores. Os processos 
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contábeis como exemplo, sempre foram elaborados e apresentados de forma consolidada 

na cooperativa sede ou matriz, uma vez que no início do desenvolvimento do software 

cada agência era uma cooperativa e a necessidade de processos analíticos não existia. 

 

Informações gerencias são de suma importância para a tomada de decisões nas 

empresas e não seria diferente com as cooperativas de crédito. Observando a necessidade 

de informação para a equipe gestora quando da tomada de decisões, a Central Cresol 

Baser passou a buscar uma apresentação dos dados contábeis e gerenciais de forma 

segregada por agência. 

 

Devido a importância do tema, o trabalho se propõe a apresentar a estruturação de 

ferramenta para disponibilização de informações gerenciais, por agência, mediante 

identificação das principais necessidades levantadas junto aos gestores. 

 

2. ANÁLISE 

 

Após a unificação das agências em uma mesma cooperativa, verificou-se a 

necessidade de mensuração das rubricas de receitas e despesas de forma analítica, por 

agência, com vista a demonstrar a apuração de resultado de cada unidade. 

 

Tais informações são fundamentais para o correto planejamento das agências, 

evidenciando qual está promovendo ganhos e qual por ventura esteja gerando perdas para 

a cooperativa, e consequentemente para os cooperados. 

 

  Para a elaboração deste plano de negócio foi realizada pesquisa por meio de 

entrevista com o gerente administrativo de 13 das 23 cooperativas filiadas à Central 

Cresol Baser. 

 

 Na entrevista foi entregue aos gerentes uma matriz de informações, baseada em 

extração de dados e métodos de rateio, com o objetivo de medir a importância da 



12 

ferramenta no processo de gestão e os elementos fundamentais para a sua composição, 

chegando-se ao seguinte resultado: 

 

 

 

 Na questão 1 indicamos o número de agências que o entrevistado gerencia na sua 

cooperativa, sendo que 85% deles estão em cooperativas que possuem mais de 6 agências. 
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Na questão 2, quando questionados se seria possível realizar uma boa gestão sem a 

visualização dos dados e resultados alcançados por cada agência, 100% dos entrevistados 

responderam que não. 

  

 

Na questão 3, após a utilização da ferramenta, o gestor foi questionando se, com 

seu uso o trabalho de gestão seria mais eficaz, 100% dos entrevistados responderam que 

sim. 

 

As questões 4 e 5 foram questionamento aberto onde os entrevistados puderam 

expor a sua opinião citando alguns dados que julgaram essenciais para suas análises, 

sendo: 

• Ativos 

• Passivos 

• Capital 

• Receitas 

• Despesas 

• Custo com pessoal 

• Provisão 
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• Resultado da Agência 

• Produtividade 

• Rentabilidade 

 

 Por fim os entrevistados relataram os ganhos que a cooperativa e o sistema Cresol 

alcançará com estas informações: 

• Melhor gerenciamento das agências potencializando receitas e otimizando 

custos; 

• Foco nas melhorias necessárias; 

• Decisões mais assertivas; 

• Visualizar a viabilidade de cada agência; 

• Maior agilidade na tomada de decisão; 

• Ganhos para a cooperativa são ganhos para o Sistema como um todo; 

 

 

2.1 FERRAMENTA 

 

Quando o sistema utilizado para o registro das operações das cooperativas foi 

desenvolvido, não havia a necessidade de individualização das informações por agência, 

uma vez que cada agência era uma cooperativa, portanto o sistema de tecnologia utilizado 

não foi preparado para esta finalidade, eis que muitas das informações impossibilitam a  

sua individualização. Assim, a proposta a ser apresentada divide-se em dois momentos: 

 

Primeiro, o levantamento dos dados da seguinte forma: 

 

a) Dados de cooperados – identificar todas as informações vinculadas diretamente 

aos cooperados; 

 

b) Dados da agência – identificar todas as informações que não estão diretamente 

relacionadas ao sócio, mas que dizem respeito à agência a que este pertence; 
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c) Demais dados – identificar todas as informações que não estão diretamente 

relacionadas ao sócio ou a agência, atribuindo critério de rateio. 

 

  No segundo momento, a fomentação junto às cooperativas para que seja realizado 

o correto enquadramento das receitas e despesas, por agência, no momento do seu registro 

no sistema. 

 

  A apresentação dos dados será realizada através de uma matriz de dados, onde os 

gestores poderão visualizar as informações de forma segregada por agência, conforme 

demonstrado no Anexo I. 

 

 2.1.1 Forma de levantamento dos dados 

   

Para apresentação dos dados por agência, necessitou-se elencar alguns formatos 

de extração de dados ou forma de critério para rateio, sendo: 

 

Disponibilidade 

(Saldo de Capital (+) Saldo de Depósitos à Vista (+) Saldo 

de Depósitos a Prazo (- )Saldo Uso Limite (-) Saldo 

Adiantamento a Depositante (-) Saldo Carteira Própria 

Aplicações Livres (-) Saldo Carteira Própria Aplicações 

Rurais) (-) Saldo Investimento Permanente da unidade (-) 

Saldo de Imobilizado da Unidade 

Despesas Administrativas 

Total das despesas da cooperativa multiplicado pelo % de 

Rateio do Sócio 

% de Rateio 

Somatório total do sócio (sócios (+) depósitos (+) capital 

(+) carteira total) / Somatório total da Cooperativa de 

(sócios (+) depósitos (+) capital (+) carteira total) 

Saldo Investimento 

Permanente da Unidade 

Soma Saldo do investimento Permanente total da 

cooperativa multiplicado pelo % de Rateio do Sócio 
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Saldo Imobilizado da 

Unidade 

Soma Saldo do imobilizado total da cooperativa 

multiplicado pelo % de Rateio do Sócio 

Despesas de Depreciação 

Soma total de Despesas de Depreciação multiplicado 

pelo % de Rateio do Sócio 

Reservas 

Soma total de Reservas multiplicado pelo % de rateio do 

sócio 

%_spread_repasse 

soma da carteira de repasse do socio dividido pelo total da 

carteira de repasse da cooperativa 

receitas_spread 

receita contábil da cooperativa multiplicado pelo % de 

rateio_repasses do socio 

despesas_repasses 

despesa contábil da cooperativa multiplicado pelo % de 

rateio_repasses do socio 

%_centralização 

depósitos + capital do socio dividido pela soma total dos 

depósitos e capital da cooperativa 

rendas_dep_inter 

renda contábil da cooperativa multiplicado pelo % de 

rateio_centralização do socio 

despes_serv_financeiros 

despesa contábil da cooperativa multiplicado pelo % de 

rateio_centralização do socio 

demais_receitas 

diferença entre as rendas apuradas na consulta e o total de 

receitas da cooperativa multiplicado pelo % de rateio do 

socio 

demais_despesas 

diferença entre as despesas apuradas na consulta e o total de 

despesas da cooperativa multiplicado pelo % de rateio do 

socio 

Quadro 1 -  Método de composição dos dados. 

Fonte: Autora
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Plano 5W2H 

 

Plano de Ação (What) Resultado Esperado 

(Why) 

Local de 

Realização 

(Where) 

Cronograma 

(When) 

Responsável 

(Who) 

Desenvolvimento 

(How) 

Investimento 

(How much) 

Dados dos cooperados Extração dos dados 

vinculados ao cadastro 

de sócio 

Confederação 12/2019 TI- 

Desenvolvimento 

Através de 

consultas na base 

de dados - Sócio 

(0,00) 

utilizando 

estrutura 

existente 

Dados da Agência Extração dos dados 

vinculados ao cadastro 

de agências 

Confederação 12/2019 TI- 

Desenvolvimento 

Através de 

consultas na base 

de dados - 

Agências 

(0,00) 

utilizando 

estrutura 

existente 

Demais Dados Extração de dados que 

não estejam 

vinculados ao cadastro 

sócio ou agência. 

Central Baser 12/2019 TI- 

Desenvolvimento 

Através de 

consultas em 

sistemas 

auxiliares – 

Sênior, Coopcred 

(0,00) 

utilizando 

estrutura 

existente 

Registro Receitas e 

Despesas 

Correta alocação das 

Receitas e Despesas 

por agência 

Cooperativas 01/2020 Departamento 

Administrativo 

Registrando no 

sistema colmeia 

os ingressos e 

desembolsos por 

agência 

(0,00) 

utilizando 

estrutura 

existente 

 

Quadro 2 – Plano 5W2H Plano Operacional 

Fonte: Autora 
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3. PLANO DE MARKETING 

 

 

 Considerando os desafios e oportunidades do projeto, torna-se necessária a 

divulgação do processo de melhoria na inclusão dos dados aos responsáveis nas agências 

e o envolvimento dos diretores e gerentes para sua adequada implementação. 

 

 No tocante aos responsáveis pela inclusão dos dados nas agências, serão realizadas 

reuniões explicativas por videoconferência e treinamentos on-line, objetivando um maior 

envolvimento e a correta coleta e registro dos dados no sistema. 

 

 Os gerentes e diretores estarão acompanhando o projeto, com explanações nas 

reuniões mensais pela equipe executora da Central Cresol Baser, visando estimular 

estimulando suas equipes a realizar o adequado trabalho de inclusão dos dados, 

fundamental para a correta coleta das informações.
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Plano 5W2H 

 

Plano de Ação (What) Resultado Esperado 

(Why) 

Local de 

Realização 

(Where) 

Cronograma 

(When) 

Responsável 

(Who) 

Desenvolvimento 

(How) 

Investimento 

(How much) 

Registro Receitas e 

Despesas no sistema 

Colméia 

Correta alocação das 

Receitas e Despesas 

por agência 

Cooperativas 01/2020 Departamento 

Administrativo 

Treinamento 

através de 

videoconferência 

e treinamentos 

on-line 

(0,00) 

utilizando 

estrutura 

existente 

Estímulo pra as equipes e 

acompanhamento dos 

resultados do projeto 

Gestores cientes do 

andamento do projeto 

e acompanhamento 

dos resultados 

Cooperativas 

e Central 

Cresol Baser 

01/2020 Gestores das 

Cooperativas e 

Central Cresol 

Baser 

Explanações nas 

reuniões do 

Conselho 

Administrativo e 

Gerentes 

Administrativo.  

(0,00) 

utilizando 

estrutura 

existente 

 

Quadro 3 – Plano 5W2H Plano de Marketing 

Fonte: Autora
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4. PLANO FINANCEIRO 

 

 

 O projeto visa, além dos ganhos qualitativos, alcançar melhorias nos resultados 

operacionais das agências.  

 

 À medida que as informações estejam disponíveis, os gestores terão condições de 

modificar o planejamento orçamentário e comercial das agências, objetivando maior 

rentabilidade sobre os ativos, redução de recursos ociosos e minimização de custos 

desnecessários. 

  

 Objetiva-se, no período de implantação, um incremento de 2% sobre os resultados 

existentes, elevando este percentual para 5% após 12 meses. Em números, ficaria 

representado da seguinte forma:  

 

Resultado Mensal 

Médio (12 meses) 

Adicional 2% 

(mês) 

Adicional 5% 

(mês) 

Ganho Esperado 

(12 meses) 

3.166.391,34 63.327,83 158.319,57    1.899.834,80  
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5. CONCLUSÃO 

 

 O projeto apresentou o crescimento do sistema Cresol Baser em número de 

agências e a necessidade de informações mais detalhadas, objetivando uma melhor gestão 

de recursos. 

 

 A pesquisa apontou que não somente as áreas da Central Cresol Baser julgam este 

projeto importante, sendo que a opinião dos gerentes administrativos das cooperativas foi 

unânime em concordar que a ferramenta é essencial para um adequado trabalho de gestão. 

 

 Uma proposta inicial foi apresentada, sendo que através da contribuição dos 

gerentes, foi possível elencar outras informações relevantes para o processo de gestão, ao 

qual fará parte do projeto a ser executado. 

 

 Para que o projeto atenda aos objetivos aqui propostos, demandará uma mudança 

de procedimento pela equipe executora das agências, a qual precisará ser orientada e 

treinada para que os registros ocorram da forma adequada. 

  

Todavia, o projeto só terá a devida importância se os gerentes e diretores estiverem 

comprometidos, juntamente com suas equipes. 

 

Os resultados esperados com este projeto são qualitativos e quantitativos, gerando 

maior agilidade do processo de gestão das agências, assertividade na tomada de decisão, 

clareza em relação a viabilidade dos negócios, planejamento e obtenção de melhores 

resultados para as cooperativas e para o sistema Cresol Baser.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

Pesquisa 

Método utilizado: Entrevista 

 

1- Quantas agência a sua cooperativa possui?   

a) (     ) Apenas 1 

b) (     ) De 2 a 5 agências 

c) (     ) De 6 a 10 agências 

d) (     ) Mais de 10 agências 

   

2 - Considera possível realizar uma boa gestão, sem a visualização dos dados e resultados 

alcançados por cada agência?   

a) (     ) Sim 

b) (     ) Não 

   

3- Com base na ferramenta apresentada, considera que o trabalho de gestão terá melhor 

qualidade?   

a) (     ) Sim 

b) (     ) Não 

   

4- Quais informações considera de suma importância receber com segregação por agência?

   

   

5- Com a ferramenta apresentada haverá ganhos para sua cooperativa e para o sistema Cresol? 

Quais?   
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Apêndice 2 

Ferramenta – Matriz de informações gerencias por agência 

Fonte: Departamento Contábil e Comercial – Central Cresol Baser. 

 

Database: 30/04/2019  Cooperativa: 
CRESOL TRADICAO  

   Agência: 1026.3 - CRESOL FRANCISCO BELTRAO 
 

  BALANCETE PATRIMONIAL  

1.1 Circulante        R$           150.499.773,73 
 

1.2 Funding Disponível   R$              17.561.472,54 
 

1.1.1 Disponibilidade    R$              34.803.835,47 
 

1.1.3 Operações de Crédito   R$           103.928.282,22 
 

1.1.3.1 Uso de Adiantamento a Depositantes  R$                      10.424,63 
 

1.1.3.2 Carteira de Crédito Comercial   R$              27.012.596,11 
 

1.1.3.2.1 Crédito Pessoal/Consumo   R$              26.102.586,41 
 

1.1.3.2.2 Limite de Cheque Especial   R$                    381.141,44 
 

1.1.3.2.3 Crédito Rural Recursos Próprios   R$                    528.868,26 
 

1.1.3.3 Carteira de Crédito Repasse   R$              81.977.414,11 
 

1.1.3.3.1 Crédito Repasse - Custeio   R$              32.277.337,28 
 

1.1.3.3.1.
1 Custeio Demais Fontes   R$              19.018.348,67 

 

1.1.3.3.1.
2 Custeio DIR/STN    R$              13.258.988,61 

 

1.1.3.3.2 Crédito Repasse - Investimento   R$              47.493.432,55 
 

1.1.3.3.3 Procapcred     R$                2.206.644,28 
 

1.1.3.4 Provisão da Carteira Total  -R$               5.072.152,63 
 

1.1.3.4.1 Provisão do Adiantamento a Depositante -R$                        1.151,87 
 

1.1.3.4.2 Provisão da Carteira Própria  -R$               1.979.401,07 
 

1.1.3.4.3 Provisão do Cheque Especial  -R$                        7.669,69 
 

1.1.3.4.4 Provisão da Carteira de Repasses -R$               3.079.570,84 
 

1.1.3.4.5 Provisão do Cartão de Crédito  -R$                        4.359,16 
 

1.1.4 Outros Créditos    R$              11.767.656,04 
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1.1.4.1 Demais Créditos    R$              11.767.656,04 
 

1.3 Permanente     R$                5.556.166,00 
 

1.3.1 Investimento Permanente   R$                3.974.468,76 
 

1.3.2 Imobilizado     R$                1.581.697,24 
 

3.1.1 Depósitos     R$              50.424.510,21 
 

3.1.1.1 Depósitos à vista    R$                8.762.416,16 
 

3.1.1.1.1 Depósitos à vista - Pessoas Físicas  R$                5.334.371,13 
 

3.1.1.1.2 Depósitos à vista - Pessoas Jurídicas  R$                3.428.045,03 
 

3.1.1.2 Depósitos a prazo    R$              41.662.094,05 
 

4 Patrimônio Líquido   R$              22.123.502,09 
 

4.1 Capital Social     R$              16.958.512,00 
 

4.2 Reservas        R$                5.164.990,09 
 

      
 

9 Controle        R$                8.118.478,07 
 

9.1 Carteira de Coobrigação - Custeio  R$                                     -    
 

9.2 Carteira de Coobrigações - Investimento  R$                5.879.916,43 
 

9.3 Carteira em Prejuízo    R$                2.238.561,64 
 

RECEITAS E DESPESAS 
 

1 Resultado Financeiro  R$             443.418,32 
 

1.1 Resultado Operacional Comercial  R$             168.699,69 
 

1.1.1 
Resultado Bruto Da Intermediação Finan-
ceira  R$             741.990,66 

 

1.1.1.1 Receitas Da Intermediação Financeira  R$         1.233.966,66 
 

1.1.1.1.1 Receita de Uso de Adiantamento  R$                 5.766,93 
 

1.1.1.1.2 Receita Limite de Cheque Especial  R$               35.621,55 
 

1.1.1.1.3 Receita Crédito Pessoal/Consumo  R$             394.927,35 
 

1.1.1.1.4 Receita Crédito Rural - Recursos Próprios  R$                 9.221,69 
 

1.1.1.1.5 Receita Crédito Rural - Custeio  R$             104.333,48 
 

1.1.1.1.6 Receita Crédito Rural - Investimento  R$             186.838,23 
 

1.1.1.1.7 Receita Procapcred   R$               16.323,02 
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1.1.1.1.8 Receita Dep. Intercooperativos  R$             206.215,78 
 

1.1.1.1.9 Recuperação de Prejuízos  R$             172.747,82 
 

1.1.1.1.10 Reversão de Provisão  R$             101.970,81 
 

1.1.1.2 Despesas De Intermediação Financeira -R$            491.976,00 
 

1.1.1.2.1 Despesas com Captações -R$            182.398,78 
 

1.1.1.2.2 Despesas com Provisão  R$                              -    
 

1.1.1.2.3 Despesas Repasses  -R$            309.577,22 
 

1.1.1.3 Resultado De Serviços  R$             147.212,66 
 

1.1.1.3.1 Receita de Serviços   R$               70.059,24 
 

1.1.1.3.2 Rendas Spread Repasse  R$               77.153,42 
 

1.1.1.4 Despesas Administrativas -R$            208.642,36 
 

1.1.1.4.1 Despesas com Depreciação -R$              25.272,55 
 

1.1.1.4.2 Despesas Administrativas da Agência -R$              21.027,27 
 

1.1.1.4.3 Despesas Administrativas Rateio -R$            123.142,16 
 

1.1.1.4.4 Despesas Serviços Sistema Financeiros -R$              11.353,35 
 

1.1.1.4.5 Despesa com Água  -R$                    226,58 
 

1.1.1.4.6 Despesa com Energia Elétrica -R$                 2.687,16 
 

1.1.1.4.7 Despesa com Aluguel -R$              16.438,50 
 

1.1.1.4.8 Despesa com Correio -R$                    173,05 
 

1.1.1.4.9 Despesa com Telefone -R$                    908,81 
 

1.1.1.4.10 Despesa com Internet  R$                              -    
 

1.1.1.4.11 Despesa com Serviço de Limpeza  R$                              -    
 

1.1.1.4.12 
Despesa com Serviço de Vigilância e Segu-
rança -R$                 5.408,83 

 

1.1.1.4.13 Despesas com Combustíveis -R$                    451,10 
 

1.1.1.4.14 Despesas com Diárias em Viagens  R$                              -    
 

1.1.1.4.15 Despesas com Alimentação e Viagens -R$                    238,00 
 

1.1.1.4.16 Despesas com Reembolso de KM  R$                              -    
 

1.1.1.4.17 Despesas com Patrocínios e Doações -R$                    350,00 
 

1.1.1.4.18 Despesas com Manutenção de Veículos  R$                              -    
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1.1.1.4.19 Despesas com Reparos de Instalações -R$                    965,00 
 

1.1.1.5 Outras Receitas Operacionais  R$             203.168,43 
 

1.1.1.5.1 Outras Receitas   R$                     858,23 
 

1.1.1.5.2 Demais Receitas   R$             202.310,20 
 

1.1.1.6 Outras Despesas Operacionais -R$            440.311,07 
 

1.1.1.6.1 Demais Despesas  -R$            410.528,46 
 

1.1.1.6.2 Despesas com Rateio Confederação -R$              28.944,55 
 

1.1.1.6.3 Despesas com Rateio Custo Internet Banking -R$                    838,06 
 

1.2.1.1 Receitas Não Operacionais  R$                              -    
 

1.2.1.1.1 Receitas Não Operacionais  R$                              -    
 

 


