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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Plano de Negócio consiste, estabelecer critérios que objetivam recuperar e 

orientar cooperados que estão com restritivos decorrentes de financiamentos de 

créditos de repasse via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES. Os cooperados objetos da pesquisa e ação, fazem parte do quadro 

associativo da Cresol Espírito Santo, e apresentaram dificuldade em honrar com 

suas obrigações financeiras, créditos já lançados em prejuízo. O Plano de Negócio 

tem como objetivo incluir o cooperado no mercado financeiro e a recuperação da 

dívida, decorrente de empréstimo obtido por ele. Porém, o interesse para a Cresol é 

promover a inclusão social e financeira, revitalizando esses associados, e, 

utilizando-se desses exemplos, o que demonstra que a Cooperativa busca atuar em 

consonância com as dificuldades apresentadas pela sociedade, consequentemente 

sendo um diferencial perante outros agentes financeiros, com o intuito de trazer 

novos negócios por meio da revitalização dos cooperados inadimplentes. A pesquisa 

realizada, por meio de relatório, identificou no Estado do Espírito Santo, cooperados 

da Cresol com restritivos decorrente do não pagamento de seus empréstimos, foram 

mapeados 44 casos de propostas lançadas em prejuízo. Isto representa 16% da 

carteira total do saldo devedor em prejuízo de -R$ 5.858.142,66 (cinco milhões, 

oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis 

centavos), total de 499 contratos confirmando que esses cooperados são 

influenciados principalmente pelo denominado “efeito avestruz”, pelo qual eles 

preferem “nem ver” a situação. A estratégia adotada pela Cooperativa é demonstrar 

para o associado, bem como avalista caso houver, a situação que está ocorrendo e 

demonstrar o interesse da Cresol em ajudar a resolver, de fato, a situação pendente, 

possibilitando à Cresol reaver o valor emprestado e como consequência a 

revitalização financeira e social dos envolvidos. O programa elaborado para o Plano 

de Negócios constitui em oferecer melhor clareza das ações desenvolvidas nas 

agências junto ao cooperado, para inclusão social, e quanto à possibilidade de 

recuperar a condição financeira de famílias de cooperados da Cresol. Busca 

também desenvolver a educação financeira familiar, pois possibilita aos seus 

membros a inscrição no programa de recuperação financeira e reestruturação da 



propriedade1. A Cresol, por meio de seus colaboradores, fará acompanhamento 

periódico da evolução do cooperado, informando-os sobre a natureza e 

consequências de suas escolhas passadas, e com relação às vantagens em retirar 

os restritivos e obter benefícios acessórios, poder acesso ao crédito com taxa 

atraentes, movimentador de cartões de crédito. A estratégia do programa de 

recuperação do cooperado traz credibilidade e reestabelece o cooperado à 

sociedade, principal objetivo da inclusão social, fortalecendo as políticas 

institucionais da Cresol com relação à responsabilidade socioambiental. Além disso, 

destaca o cumprimento da missão da Cresol, em fornecer soluções financeiras com 

excelência por meio do relacionamento para gerar o desenvolvimento dos 

cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade. 

 

Palavras-chave: Cooperativa. Restritivos. Cooperado. Financeiro. Inclusão. 

Evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Trata-se de um programa estratégico de compromisso prévio, pois aconselha as famílias a se 

comprometerem a seguir um cronograma para os resultados financeiros desejados 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O projeto consiste em um Plano de Negócios para a Cresol Espirito Santo, na 

recuperação, inclusão financeira e a reeducação familiar financeira de cooperados 

que estão com restritivos financeiros decorrentes de empréstimos não honrados. 

 O projeto inicialmente será implementado junto a Cresol Espírito Santo, 

localizada no Estado do Espírito Santo, e, em toda a sua área de abrangência.  

 Os recursos repassados são provenientes de créditos da linha Pronaf Custeio 

e Investimentos concedidos por meio da Central Cresol Baser, à qual a Cresol 

Espirito Santo é filiada, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BNDES. 

 O Plano de Negócios prevê atuação à casos nos quais os cooperados 

possibilitem uma negociação das dívidas, objetivando sua revitalização financeira, 

com reestruturação, gestão da propriedade, acompanhamento e direcionamento da 

gestão pela equipe técnica da Cresol Espírito Santo. 

 Este procedimento tem como objetivo a inclusão social dos cooperados no 

mercado financeiro, e a recuperação de dívidas, originadas por empréstimos 

realizados e que apresentam dificuldade de recebimento, já lançados a prejuízo pela 

Cooperativa. 

 No mercado financeiro, cada vez mais, precisa-se desenvolver o processo de 

educação financeira consciente para os cooperados que apresentaram alguma 

dificuldade em honrar com suas obrigações. Este papel, que o sistema Cresol vem 

desenvolver, de estar próximo à comunidade e aos cooperados, tem apresentado 

resultados satisfatórios.  

 O interesse principal para a Cresol é oferecer um programa de recuperação 

financeira que informe aos cooperados e aos membros de suas famílias, sobre 

educação financeira para a melhor gestão de seus recursos, bem como a gestão 

dos recursos da propriedade, contudo, prevê também resolver os casos pendentes 

de empréstimos não pagos pelos seus cooperados. 

  Esse plano serve como exemplo de inclusão financeira e social, 

demonstrando o interesse da Cooperativa com a sociedade de atuar de forma 

diferente e solidária frente a outros agentes financeiros, visualizando grandes 

possibilidades de aumento de negócios e do quadro social, nas unidades onde o 

projeto será implementado. 



2 O SISTEMA CRESOL BASER  

 

O sistema Cresol Baser surge na década de 1990 de um embrião da 

experiência dos Fundos de Crédito Rotativo, que desde 1989 eram desenvolvidos na 

região Sudoeste do Paraná, fruto de convênio entre organizações como a Misereor e 

a Assesoar (CRESOL BASER, 2016). 

Encontros em 1993 e intercâmbios em Santa Catarina e São Paulo no ano de 

1995 contribuíram para consolidar o projeto de um sistema de cooperativas de 

crédito independentes e autônomas. Cooperativas estas administradas pelos 

próprios agricultores, com crescimento horizontal e inclusão social, aspectos estes 

que seriam decisivos para a criação do Sistema Cresol (CRESOL BASER, 2016).  

Após uma série de debates e estudos, de acordo com Cresol Central (2012) 

surge a primeira cooperativa Cresol, em 1995, no município de Dois Vizinhos, 

Paraná. Naquele mesmo ano, mais 4 cooperativas surgem nos municípios do 

Paraná: a Cresol Marmeleiro, Cresol Pinhão, Cresol Laranjeiras do Sul e Cresol 

Capanema.  

Possuindo 5 cooperativas funcionando, o próximo passo foi constituir uma 

Base Central de Serviços (Baser) com função de fazer a coordenação dos 

processos e dar suporte às singulares nas áreas de contabilidade, formação, 

informática e ser a ponte de acesso para outras organizações, como o governo, os 

bancos e demais entidades da sociedade civil. No ano seguinte, estas 5 

cooperativas contavam com 1.639 sócios. 

A preocupação não estava apenas em buscar recursos financeiros, mas via-

se a necessidade de ter como objetivo comum o desenvolvimento de estratégias que 

resultassem em elevação na qualidade de vida dos associados e suas famílias 

(agricultores) na sociedade atual (CRESOL CENTRAL, 2012). 

No ano de 1998, conforme aponta Cresol Central (2012), o sistema expande 

para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde organizações da 

agricultura familiar se identificaram com a proposta que o Sistema Cresol 

apresentava.  

No ano de 2004, conforme princípios de descentralização, cria-se uma 

segunda Central com sede em Chapecó, onde ficaram filiadas as cooperativas do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina (CRESOL CENTRAL, 2012). 



A Central Cresol Baser permanece atuando no Estado do Paraná e expande 

para Santa Catariana. Após 15 anos e a expansão para os Estados do Sul, o 

número de famílias cooperadas chegava a 90 mil em 2011, “e o desafio continua 

com a expansão para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, São Paulo 

e Rondônia” (CONFESOL, 2016, p.1). 

Na busca pelo crescimento e maior visibilidade,  

 

A partir de 2012 o Sistema Cresol Baser começa a ampliar sua área de 
expansão para fora do Sul do País.  No dia 6 de dezembro o Sistema Cresol 
alcançou uma marca histórica para sua trajetória de ações em prol do 
cooperativismo de crédito solidário: a assinatura de um projeto de expansão 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
Onde por meio do Projeto Cresol/BNDES, está sendo desenvolvido um 
trabalho de expansão do cooperativismo solidário para regiões brasileiras 
que apresentam maior índice de pobreza, destacadamente as ações nos 
territórios da cidadania. Regiões como Rondônia, Amazonas, São Paulo, 
Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, passam a fazer parte da 
área da Cresol assim como ações em territórios nos estados do Sul do 
Brasil, e em Minas Gerais e Espírito Santo (CRESOL, 2016). 

 

Em 2015 o sistema Central Cresol Baser comemorou duas décadas de muitas 

conquistas e inúmeros desafios para o cooperativismo solidário. Neste ano a Cresol 

já conta com um número de mais de 135 mil famílias cooperadas, com atendimento 

em aproximadamente 450 municípios nos estados do Paraná, Santa Catarina, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rondônia, São Paulo e Rio de Janeiro (CRESOL BASER, 

2016). 

Segundo o Portal do Cooperativismo (2016, p 1), “com mais de 20 anos de 

história, a Central Cresol Baser está hoje inserida em oito estados – Paraná, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia e 

Goiás – e atende mais de 145 mil famílias em aproximadamente 400 municípios”. 

Em 2016, também ocorre a aprovação da filiação do sistema Crehnor à 

Cresol Baser, que é oficializado em Assembleia da Central Cresol Baser. Com essa 

união, o Sistema Cresol Central Baser passa a operar com abrangência em 280 

municípios (PORTAL DO COOPERATIVISMO, 2016).  

Desta forma, o sistema passa a contar com 52 cooperativas, 245 Pontos de 

Atendimento com abrangência em 747 municípios, atendendo aproximadamente 180 

mil famílias cooperadas. 

 

 



2.1 O Sistema Cooperativa Cresol Espírito Santo 

 

No Estado do Espírito Santo, a necessidade de se ter um sistema que 

atendesse as demandas da agricultura familiar com serviços e produtos financeiros, 

começou a ser tratada a partir da organização do movimento sindical. As primeiras 

sementes do cooperativismo de crédito dentro do movimento sindical foram 

lançadas no final da década de 1990 nos congressos da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), onde vinha sendo discutido o Projeto 

Alternativo de Desenvolvimento Solidário.  

Já no Espirito Santo, as primeiras iniciativas se deram em 2000. Na região de 

Colatina, uma das primeiras iniciativas foi a viagem de intercâmbio à Associação das 

Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB), na Bahia, buscando 

aproximação com outras experiências de cooperativismo. Outro intercâmbio foi ao 

Sistema Cresol, em 2003, uma experiência mais próxima da realidade da região. 

A história começou como Credsol Colatina a partir da união de 22 pessoas 

físicas no ano de 2003. O projeto foi aprovado pelo Banco Central do Brasil 

(BACEN), em junho de 2006. Em setembro do mesmo ano abriu as portas para 

funcionamentom sendo que os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs), da 

base da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo 

(FETAES), foram o apoio para o fomento do Cooperativismo de Crédito Solidário 

iniciar sua trajetória.  

O marco importante ocorreu em 04 de maio do ano de 2012, quando as 

cooperativas Credsol do Espirito Santo, visando o fortalecimento em grande escala, 

firmaram um termo de cooperação técnica com a Central Cresol Baser, para uso 

compartilhado de produtos e serviços, a padronização de normas e procedimentos 

essenciais para o bom funcionamento das cooperativas de crédito. Este passo 

permitiu às Cooperativas se filiarem ao sistema Cresol, ocorrendo um grande avanço 

com a disponibilidade de produtos e serviços bancários e, especialmente, o acesso 

as linhas de credito de Pronaf.  

A Cooperativa Cresol Espírito Santo é fruto da união da Cresol Sul Capixaba, 

Cresol Extremo Norte e Cresol Noroeste Capixaba, que se juntaram para vencer 

uma forte crise, na qual enfrentavam dificuldades financeiras, climáticas, 

operacionais e estratégicas. 

 



3 PLANO OPERACIONAL 

 

 A aplicação do plano, para melhor compreensão e entendimento será dividido 

em etapas. Essas etapas compreendem desde o levantamento de dados, 

operações, envolvidos até a fase de acompanhamento, concluindo com a 

certificação de cooperado revitalizado. 

A certificação servirá de base para a implantação do projeto em novas 

unidades do Sistema Cresol, em qualquer parte do país, representando essa marca 

um case de sucesso, desenvolvido, implementado e executado pelo próprio sistema. 

O primeiro passo do projeto é a apresentação do plano de recuperação 

financeira dos devedores e avalistas, reestruturação da propriedade na sequência a 

renegociação das dívidas, para posterior implantação do programa e 

acompanhamento. 

A implementação do projeto se dá de forma gradativa, adaptando cada 

cooperado ao projeto, uma vez que a generalidade não poderá ser aplicada, visto 

que cada associado tem a sua particularidade na propriedade e na negociação feita 

junto a Cresol Espirito Santo, bem como o valor do endividamento é diferente em 

cada situação. 

Mais importante do que aplicar o projeto junto aos associados inadimplentes, 

é ter bem claro o motivo que o levou a inadimplir. 

De acordo com Bianchi e Avila, criar regra padrão pode ser perigoso, pois a 

resposta pode ser tanto positiva quanto negativa, logo ao se criar um padrão para o 

projeto o risco de ter uma negociação fracassada pode aumentar frente as 

particularidades de cada beneficiário. 

 

3.1 Etapa Mineração 

 

Consiste no levantamento das operações, bem como os associados e 

avalistas que possuem pendências financeiras, levadas a prejuízo, junto a Cresol 



Espirito Santo e que são elegíveis de participarem do projeto. O critério para 

pertencerem ao projeto está descrito no item 3.3 a seguir. 

Toda a etapa de Mineração, será executada na Cooperativa Sede, uma vez 

que a mesma é a sede Administrativa de todas as Unidades de Atendimento que 

pertencem à Cresol Espirito Santo. 

Não serão consideradas elegíveis para o projeto as operações que estão em 

processo de cobrança judicial junto aos escritórios terceirizados, visto que essa ação 

de retirar a operação da cobrança judicial irá gerar custos elevados para a Cresol e 

não é possível determinar o sucesso da aplicação do projeto para essa questão. 

Casos em que os associados com processos de cobrança ativo junto aos 

escritórios terceirizados, demonstrarem o interesse em fazer parte do projeto, o 

primeiro passo será apresentar a solução na renegociação da dívida junto ao 

escritório. 

 

3.2 Etapa de Classificação 

 

Efetuado o levantamento das operações, as mesmas serão divididas entre 

operação de custeio e investimentos. Vencidas a curto prazo e em prejuízo, 

compreendido o período de até 18 meses, médio prazo, vencidas entre 18 até 24 

meses e longo prazo acima de 24 meses. 

 

3.2.1 Classificação local 

 

A etapa de classificação local é a apresentação dos dados levantados na 

etapa 3.1 – Etapa Mineração, para as unidades locais, e a definição de um(a) 

colaborador(a) para o acompanhamento de todas as etapas do projeto, excetuando-

se a etapa de Mineração que já foi executada pela Cooperativa Sede.  

Ainda na etapa de Classificação local, será efetuada a apresentação do 

projeto, bem como orientação de sua execução. Devido as condições locais 



apresentadas por cada unidade serão aceitos brainstorm e analisados, sendo 

possível podem ser utilizados no projeto para um melhor desenvolvimento. 

 

3.3 Etapa de Contato 

 

Consiste em efetivar o contato com os envolvidos para a apresentação do 

projeto de revitalização financeira. 

Inicialmente o contato será feito com os avalistas, das operações que foram 

contratadas com essa modalidade de garantia, agendando um horário para que o 

mesmo venha até a Cooperativa para apresentação do projeto. 

A responsabilidade pelo contato inicial será do gerente da conta, da unidade 

de atendimento ao que o associado pertence. 

Em linhas gerais o avalista é alguém muito próximo ao associado e alguém 

com quem este não gostaria de se indispor, logo se o avalista entender o projeto e 

“comprar” a ideia, será mais fácil ter o associado ao nosso lado para a implantação 

do projeto e as melhorias propostas. 

O contato será efetivado pelo(a) colaborador(a) já definido na etapa anterior, 

e o agendamento ocorre na Unidade de Atendimento a que pertence o cooperado e 

avalista. 

Caso o avalista não demonstre interesse, após a terceira tentativa de contato 

ou agendamento a cobrança seguirá o fluxo normal de cobrança já definido pelos 

normativos do Sistema Cresol. 

Ciente do projeto e de acordo com as orientações repassadas, o avalista 

poderá comunicar o associado a respeito do projeto, ou o próprio responsável entrar 

em contato com este para fazer apresentação pessoal do projeto. 

Caso o associado discorde de fazer parte do projeto, o avalista poderá 

assumir a dívida e efetuar o pagamento ou a cobrança seguirá o fluxo normal de 

cobrança já definido pelos normativos do Sistema Cresol. 



 É critério imprescindível o aceite de todos os envolvidos na recuperação 

financeira, para que o projeto possa ser implantado, uma vez que a garantia da 

operação de recuperação, somente poderá ser melhorada e não substituída. 

 

3.4 Etapa Apresentação do Plano 

 

Acatada a ciência do avalista e cooperado a respeito do plano de revitalização 

financeira, o próximo passo será o projeto de recuperação financeira da propriedade. 

Nessa etapa associado e avalista passam a conhecer o projeto de 

recuperação financeira da propriedade e do acompanhamento que será efetuado. 

As orientações técnicas a respeito do projeto e revitalização da propriedade 

serão efetivadas por técnico contratado. O objetivo é dar transparência ao projeto, 

uma vez que o técnico possui conhecimento mais aprofundado das culturas, da 

produção e do possível retorno que pode ser obtido. 

 

3.5 Etapa Renegociação 

 

Não menos importante que as etapas anteriores, a renegociação é parte 

fundamental do projeto, pois prevê principalmente a recuperação do crédito já 

emprestado. 

É estimado um custo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

a recuperação de um valor próximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

considerando custos com deslocamento, documentos e pagamento de trabalho de 

um contratado terceirizado, técnico agrícola para realizar as orientações no 

programa de revitalização. 

O contratado terceirizado, utilizará da estrutura já disponibilizada a terceiros 

junto ao Sistema Cresol e vai atuar na frente de negociação direta com o associado, 

elencando a importância da revitalização da propriedade e recuperação financeira 

da mesma, bem como no acompanhamento do projeto. 

 



3.6 Implantação do Projeto 

 

Essa etapa só ocorre após a efetivação da renegociação, uma vez que o 

custo gerado com a implantação será compensado com os valores em atraso 

recebido. 

A implantação do projeto ocorre diretamente com o associado, familiares do 

mesmo e avalista, preferencialmente na propriedade, para que a revitalização possa 

acontecer no ambiente “mais confortável” ao associado, garantindo que o projeto 

terá êxito e mostrar ao associado que a Cooperativa Cresol está interessada em seu 

desenvolvimento pessoal e financeiro. 

A primeira etapa da implantação do projeto e analisar as deficiências que o 

associado possui na propriedade e de que forma essas podem ser corrigidas, 

preferencialmente sem a necessidade de investimentos ou empréstimos, uma vez 

que o associado está em fase de recuperação. 

A segunda etapa é os encaminhamentos para a solução das deficiências 

elencadas na primeira etapa, objetivando que a proposta apresentada possa dar 

retorno financeiro ao associado e recuperação da credibilidade perante a Cresol e 

sociedade. 

Se necessário poderá ser feito contato com compradores, interessados, 

apresentando o associado aos mesmos, porém não pode ser comprometida a Marca 

Cresol, com a empresa garantindo produção ou o fornecimento de produtos ou 

matéria prima. 

A estratégia e a intervenção da Cooperativa Cresol, por meio de treinamentos 

presenciais e estratégicos de reeducação financeira da família, é fazer com que o 

resultado dos ganhos com a produção possa ser compreendido por todos, uma vez 

que o envolvimento poderá ser discutido na própria unidade familiar e a destinação 

dos recursos melhor aplicada. 

Ainda se objetiva com essa estratégia obter resultados mais satisfatórios com 

a produção por meio de assessoramento técnico para reestruturação operacional e 

financeira da propriedade. 

 



3.7 Acompanhamento 

 

Fase que o associado já estará revitalizado, esse acompanhamento objetiva a 

orientação no uso do dinheiro, como forma de reaplicar os recursos na própria 

propriedade ou então em aplicações financeiras. 

Assim com a orientação do uso dos recursos financeiros é importante a 

orientação a nível de imóvel também, porém o acompanhamento gratuito ao 

associado, será finalizado até dezembro/2019, uma vez que o mesmo já teve início, 

e objetiva-se ter os primeiros resultados ainda nesse semestre, a tempo é um prazo 

possível de medir os primeiros resultados na propriedade e na recuperação 

financeira do associado. 

Se a equipe de acompanhamento julgar necessário e o projeto apresentar 

resultados positivos, o mesmo poderá ser estendido por um prazo maior, o qual será 

determinado pela equipe, porém deverá ser estabelecido uma data limite, que não 

poderá ultrapassar o prazo máximo de 2 (dois) anos a contar do início da 

revitalização. 

 

3.8 Inclusão financeira  

 

 O termo Inclusão Financeira, gera uma falsa impressão de quem a simples 

bancarização, ou seja, ter contas e serviços financeiros já é o suficiente para 

determinar que o indivíduo possui conhecimento suficiente sobre produtos 

financeiros. 

 Inclusão financeira é acima de tudo educação financeira, ou seja, ter o 

conhecimento dos serviços financeiros oferecidos pela instituição, bem como 

orientação correta e necessária sobre o seu uso. 

 A falta de acesso a essas orientações, ou informações inadequadas, geram 

consumidores descontrolados e endividados, uma vez que a compra sem possuir 

moeda, com cartão de crédito, é mais prática e ágil, porém cria-se um endividado 

que deverá produzir para ter nesse momento não o poder de compra, mais sim a 

obrigatoriedade do pagamento, uma vez que a compra já foi efetivada, e por ter um 

prazo de pagamento, já reduziu o poder de compra do indivíduo. 



 A maioria da população, assim como cooperados não possui o hábito de fazer 

reservas financeiras, ou, buscar orientação, formação, apoio de consultoria 

especializada para fazer um bom planejamento financeiro, uma vez que a obtenção 

de crédito, ou compras a prazo dão a falsa impressão de “facilitar” o dia a dia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PLANO DE MARKETING 

 

 Atualmente o Sistema Cresol, oferece um leque muito grande de produtos e 

serviços que estão disponíveis aos associados, porém o mercado financeiro em 

geral tem uma gama expressiva de produtos e serviços, e que também estão 

disponíveis caso “nosso” associado opte pela mudança de agente financeiro para o 

seu atendimento. 

 É de suma importância fazer a recuperação do associado, isso trará para a 

Cooperativa mais credibilidade, uma vez que restabeleceu o cooperado a sociedade 

e ao sistema financeiro. 

 A missão do Sistema Cresol é, “Fornecer soluções financeiras com 

excelência, por meio do relacionamento para gerar desenvolvimento dos 

cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade”, possibilitando dessa 

maneira que o projeto fortalece ainda mais essa missão, reintegrando o associado 

ao sistema financeiro. 

 O Sistema Cresol oferece ainda políticas institucionais de responsabilidade 

socioambiental. 

  

 

 4.1 Comunicação Integrada de Marketing 

 

 A comunicação integrada é a forma mais rápida, eficiente e eficaz de se 

construir e fortalecer uma imagem/marca, onde a Cresol já se provou em muitos 

outros casos, é a essência que move o trabalho na comunicação.   

 
O marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto a um 
preço atraente e torná-lo acessível. As empresas precisam também se 
comunicar com as atuais e potenciais partes interessadas e com o público 
em geral. Toda empresa tem inevitavelmente de assumir o papel de 
comunicadora e promotora. Para muitas empresas, o problema não é 
comunicar, mas o que dizer para quem dizer e com que frequência fazê-lo. 
(KOTLER, 2004).  

 

 

 A divulgação do projeto será efetiva pelo Gerente Administrativo, o objetivo e 

que todos na Unidade de Atendimento tenham o conhecimento do projeto e os 



principais propósitos do mesmo, que é a revitalização financeira da propriedade e do 

associado e a recuperação do crédito. 

 Para isso deve ocorrer um alinhamento de informações entre todos os 

envolvidos bem como, dentro das possibilidades reuniões semanais para alinhar os 

encaminhamentos, a chamada para as reuniões e alinhamento ficam a carga do 

gerente da unidade que deve estar sempre munido das informações. 

 O alinhamento das informações não gera custo para a unidade, uma vez que 

as informações serão transmitidas em horário de expediente, porém com a unidade 

fechada para o atendimento ao público, para que as informações não sejam 

distorcidas ou “vazem” acordos pré-estabelecidos. 

 Os departamentos de comunicação e markenting serão acionados para 

divulgar os cases de sucesso da unidade para revitalizações que deram certo, com o 

objetivo de fortalecer a marca Cresol e possibilitando expandir negócios. 

 Aos cooperados a divulgação deve apresentar um projeto onde demonstre 

que a Cresol está focada nas soluções financeiras do associado, sem esquecer que 

a educação financeira é fundamental para uma propriedade saudável e produtiva, 

com isso o relacionamento e fortalecimento junto ao quando social pode ser 

melhorado e novos sócios podem surgir, por indicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 PLANO FINANCEIRO 

 

 A transformação e implantação de ações voltadas a desenvolver a agricultura 

familiar na região do Estado do Espírito Santo, passa por transformações 

envolvendo e conscientizando quadro diretivo, gerentes, analistas e técnicos que 

fazem a elaboração dos projetos de Plano de Negócios.  

 Para desenvolver o programa de recuperação haverá investimentos em 

treinamentos, formações direcionadas a toda equipe, passando por um movimento 

de mudança de cultura.  

 O Plano de Negócios tem o desafio de apresentar a possibilidade da 

recuperação de cooperados que apresentam créditos lançados a prejuízo, 

contratados na modalidade Pronaf custeio. 

 O levantamento inicial apontou 44 operações liberadas, totalizando R$ 

917.497,10 (Novecentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez 

centavos) valor liberado. 

 Do total do valor liberado, R$ 958.383,84 (novecentos e cinquenta e oito mil, 

trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), não foram honrados o 

pagamento. 

 Inicialmente essas serão as operações e cooperados que farão parte do 

projeto de revitalização, por se tratar de operação de custeio com pagamento único.  

 As operações identificadas, serão elencadas as que possuem garantia de 

avalista, e o contato inicial será com o aval. Caso a operação não tenha avalista, 

será identificado o produtor, em seguida o gerente da conta fará o contato inicial 

para a apresentação do projeto e proposta de recuperação do valor negativado. 

 Se o projeto for aceito e a renegociação do valor negativado efetivada, o 

técnico será o próximo a fazer o contato com o associado, o encontro pode ocorrer 

diretamente na propriedade, facilitando a implantação da primeira etapa do projeto, o 

levantamento das necessidades da propriedade e conhecimento financeiro do 

cooperado. 

 O próprio técnico elabora um cronograma de aplicação e formação 

diretamente com o cooperado em sua propriedade, elencamos as principais 

deficiências encontradas e o conhecimento das finanças da propriedade 

apresentadas pelo associado. 



 O custo de elaboração e acompanhamento efetuado pelo técnico será de 

0,60% do valor renegociado com o associado que o mesmo atender, logo o objetivo 

que antes de implantar o projeto de revitalização na propriedade, ocorra a efetivação 

de renegociação da dívida. 

 Estima-se que o valor a ser recuperado fique na casa próximo de R$ 1 milhão 

de reais, ainda no 2º semestre de 2019. 

 Duas são as vantagens nítidas visualizadas nesse projeto: 

 1ª – A revitalização financeira do cooperado e sua reintegração ao sistema 

financeiro para possibilitar a tomada de novos empréstimos 

 2ª – A recuperação de créditos por parte da cooperativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

 O Sistema Cresol, preza pela clareza em suas ações, e desenvolve 

programas junto as suas agências, objetivando a inclusão social, a possibilidade de 

recuperar financeiramente famílias de cooperados, e o desenvolvimento da 

educação financeira, já reconhecida pelo Banco Central do Brasil. 

 O programa de revitalização proposto permite a inscrição de inadimplentes no 

programa com a possibilidade de acompanhamento e orientação financeira a nível 

de propriedade, no intuito de recuperar e reestruturar os rendimentos obtidos junto 

ao trabalho desenvolvido pelo produtor. 

 Trata-se de um programa estratégico de compromisso prévio e mutuo, 

aconselha as famílias a se comprometerem a seguir um cronograma para os 

resultados esperados, oferece lembretes, onde a Cresol fará acompanhamentos 

periódicos. 

 Manterá o associado sempre informado sobre as consequências de suas 

escolhas, e o reflexo que escolhas erradas no passado geram prejuízos e 

dissabores. 

 Dentre as vantagens apresentadas ao cooperado, destacamos: 

 -  Sua reinserção no mercado financeiro, pois ocorre a retirada dos restritivos; 

 - Oferta de benefícios e acessórios em participar do programa de 

revitalização; 

 O resultado desejável é de uma aderência de 100% dos contatos efetivados, 

visto que o programa possibilita a reintegração do cooperado ao sistema financeiro e 

reestruturação e organização da propriedade. 

 O elo divulgado na campanha, na implantação e desenvolvimento seria 100% 

com bonificação, também para analistas que acompanham as famílias, caso estes 

sejam bem-sucedidos no programa. 
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