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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este projeto tem como objetivo a apresentação de um plano de negócios

necessário para o reposicionamento da agência CRESOL no município de Bocaiúva

do  SUL  -PR.  O  reposicionamento  consistirá  na  reestruturação  da  agência  de

relacionamento,  abrangendo  um  novo  conceito  de  agência,  com  uma  estrutura

ampla e moderna agregando valor ao quadro social e também junto a comunidade. 

Os dados obtidos nas pesquisas realizadas foram coletados com grupos

específicos,  tais  como, Conselho Municipal  de Desenvolvimento Rural,  Prefeitura

Municipal,  secretária  da  agricultura  e  empresários  locais,  evidenciou  que,  a

implantação do plano operacional necessita de uma ampliação de carteira, através

da aplicação de linhas de créditos, produtos e serviços, relacionamento, juntamente

com a ampliação da forma de comunicação e participação da agência no mercado e,

consolidação da agência junto ao público-alvo e região. 

No plano de marketing, verificou-se a necessidade de aumento do quadro

social e do volume de negócios da CRESOL Leste Paranaense na região, através

da promoção de campanhas para aumento de efetivo de associados e fornecimento

de benefícios para os associados de base e novos.

O plano financeiro mostrou que para o investimento de R$ 500.000,00, com

o atingimento das metas propostas no Plano Operacional e no Plano de Marketing,

que o projeto é viável e tem retorno em 15 meses, considerando a taxa de captação

de 0,5%, provisões de 2,5% e Centralizada CDI de 0,5226%.

A baixa da taxa Selic influencia no comportamento de indexadores como

IPCA e CDI, tornando o mercado mais atrativo para quem pensa em investir  em

construção.  Na  análise  de  implantação  de  projeto  realizada,  a  baixa  do  índice

ocasionou em alterações no CDI e verificou-se uma inalterabilidade nas políticas da

Cresol Baser, que se baseiam em manter os recursos das cooperativas filiadas a

central através da aplicação da conta centralizada, resultando em um investimento

sem impactos. 

A estratégia continua no aumento do quadro social. Visando o crescimento

do nosso número de associados, consequentemente virão novos negócios, para tal,

vamos ser competitivos na captação,  trabalhar com taxas atraentes, pensando a

longo prazo a permanência desse recurso na cooperativa, com isso, aumentamos



nossa liquidez e podemos emprestar esse recurso para atender as demandas do no

associado no médio e longo prazo.

O projeto demonstrou a viabilidade do investimento e da sua importância

para consolidação do sistema Cresol nesta região, não perdendo sua essência, de

ser  cooperativa,  e  com o  apoio  da  das  entidades  de  classe,  do  quadro  social,

diretoria,  conselheiros  e  colaboradores,  o  sucesso de reposicionamento  da nova

agência estará assegurado. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Cooperativismo de Crédito no Brasil  vem crescendo muito nos últimos

anos, representando aproximadamente 6% dos ativos financeiros do país, segundo

dados  do  Banco  Central  do  Brasil.  Há  24  anos  nasceu  o  Sistema  Cresol,  um

Sistema Cooperativo que se desafiou fazer a diferença na vida de seus cooperados,

hoje  é  referência  Nacional  e  Internacional  em  Crédito  Solidário,  sendo  o  maior

sistema  de  crédito  solidário  do  Brasil,  contando  com  mais  de  500  mil  famílias

associadas em dezessete estados brasileiros.

A Cresol  surgiu  em Francisco Beltrão,  região  sudoeste  do Paraná,  onde

também está instalada a sede da Central Cresol Baser. Hoje o Sistema tem uma

área de abrangência com agências de relacionamento, além do Paraná, nos estados

de,  Santa  Catarina,  Rio  Grande  do  Sul,  Minas  Gerais,  Espírito  Santo,  Goiás,

Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, com expansão para novas áreas.

O propósito deste projeto é apresentar um plano de negócios para abertura

de uma nova agência de relacionamento no município de Bocaiúva do Sul,  com

objetivo de trazer  um novo conceito  para a comunidade,  uma estrutura ampla e

moderna  para  prestar  melhor  atendimento  ao  quadro  social,  terá  também como

objetivo, estabelecer as estratégias de atuação, recursos necessários, o montante

do investimento e respectiva analise de viabilidade de sua implantação. 

A  Cresol  Leste  Paranaense  é  uma  cooperativa  singular,  integrante  ao

Sistema Cresol, com sua área de atuação na região leste do Estado do Paraná,

tendo  sua  sede  administrativa  localizada  no  município  de  Cerro  Azul.  Hoje,  a

cooperativa que possui mais de 4.300 associados, teve sua constituição em junho

de 2002,  como Cresol  Cerro Azul,  na época uma área de atuação limitada aos

municípios  de  Cerro  Azul,  Doutor  Ulysses,  Antonina,  Adrianópolis,  Morretes  e

Guaraqueçaba.  No  ano  de  2015  ocorreu  a  fusão  com  a  Cresol  Itaperuçu,

absorvendo em sua área de abrangência os municípios de Itaperuçu, Bocaiúva do

Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro e Colombo, todos no Estado do Paraná.

A junção deu origem a Cresol Leste Paranaense, que atualmente mantém

agências de relacionamento nos municípios de Cerro Azul, Itaperuçu, Bocaiúva e

Morretes. A cooperativa é administrada pelo Conselho de Administração composto
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da  seguinte  forma:  presidente,  um  secretário  e  mais  quatro  conselheiros.  A

administração da cooperativa é fiscalizada por um Conselho Fiscal, constituído por

três  membros efetivos  e  três  suplentes.  Atualmente  a Cresol  Leste  Paranaense,

conta  com  33  colaboradores,  dispostos  na  sede  administrativa  e  nas  quatro

agências de relacionamento.

 Missão:  Não  perder  sua  essência,  disponibilizar  produtos  e  serviços  de

qualidade e que atendam as demandas dos cooperados e seus empreendimentos. 

 Visão: Ser a principal instituição financeira do município de Bocaiúva do Sul,

prezando pelo atendimento qualificado ao quadro social e, a comunidade como um

todo. 

 Valores: Relacionamento, ética, comprometimento e simplicidade. 

1.2. HISTÓRIA DE BOCAIÚVA DO SUL

Bocaiúva do Sul tem uma população estimada em 12.755 habitantes, dados

de maio de 2019, coletados no site do IPARDES. O município é conhecido pela forte

extração de madeira, grande parte da área rural tem plantações de pinus, eucaliptos,

hortaliças, e riquezas naturais.

Ao  serem  descobertos  os  campos  de  Curitiba,  já  existia,  no  planalto

curitibano,  em terras  onde  hoje  se  situa  o  Município  de  Bocaiúva  do  Sul,  uma

localidade  chamada  Arraial  Queimado.  Segundo  consta,  essa  denominação

originou-se de um incêndio que teria destruído a sua primitiva povoação, que se

supõe tenha sido de mineradores.

Depois do sinistro aquele local foi paulatinamente abandonado e, somente

muitos anos depois,  com o estabelecimento da família de Manoel José Cardoso,

iniciou-se o repovoamento da região. Em seguida, vieram Manoel José de Aleluia,

Manoel João dos Santos, João Antônio dos Santos Souza, Antônio Joaquim dos

Santos e Joaquim Antônio dos Santos que organizaram sítios e contribuíram de

maneira  efetiva  para  o  desenvolvimento  do  povoado.  O  núcleo  foi  elevado  à

categoria de Freguesia em 1870 e à Vila, em 1871. Em 1932, já com a denominação

de Bocaiúva, o município foi extinto, e restabelecido em 1934.
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O  topônimo  foi  adotado  em  1890,  após  a  Proclamação  da  República  e

representa uma homenagem ao então ministro das Relações Exteriores do Governo

Provisório do Brasil.

Hoje, a agência Bocaiúva tem 643 cooperados, destes, 482 são ativos, dos

quais,  308  são  associados  na  carteira  rural,  temos  um  pouco  mais  de  5%  da

população no quadro  social  da  cooperativa,  através do diagnóstico apresentado,

fortalece meu objetivo na implantação da nova agência para consolidarmos a Cresol

nesta região. 

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo geral

Promover o desenvolvimento do plano de negócios da agência Bocaiúva do

Sul, através do estudo de viabilidade e payback. 

1.3.2. Objetivos específicos

Para se atingir o objetivo geral, traçou-se os seguintes objetivos específicos:

1) Realizar análise de mercado e SWOT;

2) Elaborar o plano operacional,  com a descrição dos objetivos,  metas e

produtos e serviços;

3) Elaborar o plano de marketing, para avaliar a necessidade de campanhas;

4) Elaborar o plano financeiro, para se definir o investimento necessário e

prazo de retorno;

5) Analisar a viabilidade de reposicionamento da agência.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1. PREMISSAS DO PROJETO

Devido  às  circunstâncias  e  eventos  que  necessitam  ocorrer  para  que  o

projeto  seja  bem-sucedido,  as  premissas  do  projeto  de  desenvolvimento  dos

negócios da Cresol Leste Paranaense são: 

Em conformidade com as necessidades deste projeto, por objetivo principal,

os  conselheiros  de  administração  e  fiscal  deverão  acompanhar  e  monitorar  o

desenvolvimento da agência, verificando o andamento do negócio e a viabilidade do

investimento,  assim  como,  discutir,  propor  e  deliberar  sobre  as  estratégias  de

abordagem junto ao público-alvo, contando sempre com o apoio da presidência e

diretoria executiva.

Com base na amplitude do segmento a ser explorado e nas características

inerentes  a  uma  operação  composta  de  um novo  público,  será  construída  uma

estrutura por um investidor do município e que será alugada para cooperativa no

novo modelo  “Cresol  2.0,”  o  que  proporcionará  maior  conforto  e  segurança  aos

associados. 

Futuramente  as  agências  deverão  ter  uma  estrutura  compatível  com  as

demais instituições financeiras.  Especificamente em Bocaiúva do Sul,  haverá um

foco muito grande no público urbano, mas não deixando de sua essência, também

focando no público rural. As políticas de crédito comercial deverão ser adequadas às

práticas de mercado, adotando e aprimorando as flexibilizações em bandas mínimas

e máximas, conforme a característica de cada negócio. 

Disponibilidade  em consonância  com a  Central  Baser,  de  tecnologia  em

conformidade com o mercado, fazendo frente à expectativa e exigência do público

urbano e empresarial. Implantação de plano de capitalização permanente, visando

alavancagem patrimonial e atendimento às demandas dos associados. Viabilizar o

funding  necessário  por  meio  de  instrumentos  específicos,  garantindo  fontes

suficientes  de  liquidez  para  atender  demandas  de  crédito.  A  orientação  tática  e

supervisão do projeto serão de responsabilidade da gerência geral da Cresol, em

conformidade com o conselho de administração e fiscal. 
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2.1.1. Governança do projeto

Considerando que  este  projeto  visa,  além de  desenvolver  a  cooperativa,

criar as melhores estratégias buscando a sua viabilização e consequentemente a

consolidação nesta região, partirá do conselho de administração e gerência geral e

administrativa da cooperativa a validação de todas as estratégias e ações a serem

implementadas.  A  central  terá  o  papel  de  orientação  e  apoio,  participando  das

discussões, bem como da supervisão quanto a efetividade das ações.

2.1.2. Análise dos concorrentes

A comunidade bocaiuvense conta com três instituições financeiras bancárias

e uma instituição financeira cooperativa, conforme apresentado no Quadro 01.

Quadro 01: Instituições financeiras em Bocaiúva do Sul.

Fonte: O Autor, 2019.

2.1.3. Análise SWOT

Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário,

utilizada como base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou

empresa, sendo dividida em quatro componentes: oportunidades, ameaças, como
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componentes  externos  e,  pontos  fracos  e  pontos  fortes,  como  componentes

internos. A análise SWOT realizada pode ser verificada no Quadro 02.

Quadro 02: Análise SWOT.

Fonte: O Autor, 2019.

2.2. PLANO OPERACIONAL

A futura agência visa atender uma gama de associados, de pessoas físicas

e jurídicas do público urbano,  captados através de linhas de crédito,  produtos e

serviços, relacionamento, gerando maior rentabilidade para cooperativa.

Para  que  haja  a  viabilidade  de  reposicionamento  da  agência,  foram

considerados os seguintes objetivos:

a)  Ampliar  a  forma  de  comunicação  por  meio  das  melhores  práticas  de

mercado,  agregando  valor  para  o  segmento,  para  os  associados  e

consequentemente o aumento do quadro social e do volume de negócios.

b) Ampliar a participação de mercado da Cresol Leste Paranaense na região

onde ela está inserida. 

SWOT

INTERNO

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES

EXTERNO

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

● População não vê a Cresol como uma instituição financeira que 
atende todos os segmentos do mercado (nos vê como do rural); 
● Poucos cooperados ativos; 
● Desconhecimento sobre as reais potencialidades do município; 
● Estrutura operacional limitada; 
● Baixa agressividade comercial; 
● Gestão de créditos em atraso ainda com deficiência; 
● Avaliação de desempenho precisa ser melhor estruturada; 
● Pouca atenção ao pós-venda.

● Atendimento diferenciado: personalizado e humanizado; 
● Taxa de juros competitiva; 
● Agilidade na liberação das operações de crédito rural;  
● Conselheiro local com respaldo junto à comunidade.

● Concorrentes não trabalham com moeda em espécie;
● Os concorrentes estão reduzindo investimento em pessoal 
(priorizando máquinas); 
● Disponibilidade de recursos para repasse PRONAF e PRONAMP; 
● Negócios do PJ com a parceria da Sociedade Garantidora de 
Crédito; 
● Proximidade com a comunidade local;
● Captação de recursos municipais junto a Prefeitura e suas 
autarquias.

● Agilidade da concorrência - Bradesco avançando forte 
para o consignado;  
● Tecnologia com limitação para atender o público PJ e 
Urbano;  
● Alto custo operacional (fatores externos);   
● Falta de um cartão com bandeira Visa ou Master; 
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Para atendimento de tais objetivos, traçou-se os seguintes indicadores:

    • Aumento no número de cooperados; 

    • Aumento no volume de recursos administrados; 

    • Incremento no saldo em carteira de crédito; 

    • Aumento na participação de mercado; 

    • Reposicionamento da marca no município.

c)  Consolidar o desenvolvimento da agência junto ao mercado e público-

alvo. Que conta com os indicadores:

    • Equilíbrio econômico-financeiro;

    • Ampliação dos produtos e Serviços no suprimento do custo fixo; 

    • Redução do índice de custo fixo da agência;

d) Consolidação e fortalecimento da imagem institucional  da CRESOL na

região. Que possui os indicadores: 

    • Percepção da marca Cresol no município, pelos associados, população

e entidades de classe. 

    • Maior divulgação da marca e serviços prestados pela cooperativa a nível

regional.

2.2.1. Estratégia para produtos e serviços

A  seguir  constam  algumas  das  principais  estratégias  que  podem  ser

utilizadas para cada produto, com base na percepção diária de mercado. 

2.2.1.1. Produtos de captação

a) Capital Social: Devido a sua importância, sugere-se além da capitalização

do associado,  a  criação de plano de capitalização permanentes,  ou seja,  que o

capital  social  seja  encarado de como investimento  a  longo prazo.  Tal  estratégia

sustenta-se nos seguintes atrativos para os associados investirem em seu capital:

    • Formação  de  uma reserva de  capital  com projeção de  uma remuneração

atrativa, perante as perspectivas futuras de queda das taxas de juros no país, e a

expectativa de do desempenho eficaz da cooperativa. 
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    • Percepção de quanto maior o volume de negócios da cooperativa, maior será o

resultado e consequentemente maior a remuneração de seu capital. 

b) Depósito á Vista: O deposito à vista é outra fonte de recursos a custo zero

e  pode  ser  usada  como  moeda  de  troca  nas  negociações  das  agências  de

relacionamento, concedendo benefícios de taxas e tarifas em função do saldo médio

de conta  corrente.  Tem no produto  cobrança  um grande agente  para  alavancar

recursos e pode ser atrelado ao floating nas liberações de crédito em D+1, D+2,

D+3, bem como nas operações de convênio para pagamento de folhas. Enfim, a

cooperativa pode definir inúmeras formas para trabalhar esse produto. 

c) Cobrança Bancária: Além de ser um produto altamente competitivo em

função do não recolhimento de compulsório e com grande potencial  na praça,  é

estrategicamente fundamental  para a expansão da Cresol  junto as empresas do

município  e  região  de  Bocaiúva.  Através  da  negociação  de  floating  as  tarifas

praticadas pela Cresol  podem ser reduzidas a níveis altamente competitivos e o

produto mantém sua rentabilidade o que o torna atrativo para as empresas que

valorizam a redução tarifaria. Uma vez instalado junto aos associados, o sistema de

cobrança permite a agência ter um controle, visão de caixa da empresa e assim

trabalhar  os  demais  produtos,  desta  forma  a  cobrança  torna-se  um  ótimo

instrumento de fidelização de associados.

d)  Capitação  Remunerada:  Inicialmente  a  alavancagem  na  carteira  de

crédito tende a ocorrer com maior velocidade do que a captação de recursos, é bem

provável que a agência necessite de funding para sustentar a sua liquidez mínima.

Já no médio e longo prazo, pelo perfil e potencial desta região. 

e)  Seguros  de  vida,  residência,  empresarial,  auto  e  rural:  Garante  a

perenidade dos negócios com o associado, além das vendas de balcão deve estar

atrelado  a  todas  as  liberações  de  crédito  e  limites  de  cheque  especial,  aliando

rentabilidade e segurança. 

2.2.1.2. Produtos de crédito

A carteira de crédito rural será o principal meio de rentabilidade dos recursos

administrados por esta agência. Portanto, torna-se fundamental a análise criteriosa

dos fatores críticos para alavancagem sustentada desta, sob pena de comprometer

todo projeto. 
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A baixa nas taxas de juros em 2018 revela uma atenção especial as taxas

praticadas pela concorrência. Estes fatores revelam a necessidade dá Cresol Leste

Paranaense desenvolver uma política de crédito aderente às características deste

segmento, dinâmico, competitivo e que emprega tecnologia de ponta para ofertar e

facilitar  a  utilização  dos  produtos  e  serviços  aos  clientes.  Evidenciando-se  a

necessidade de ser ágil e assertivo na disponibilização de limites pré aprovados e

nas liberações de crédito, é fundamental para Cresol ter ao seu dispor “ferramentas”

confiáveis  para  avaliação  de  risco  e  apoio  na  avaliação  de  crédito.  Outro  fator

relevante para o desenvolvimento sustentado da carteira de crédito nesta região,

será  sua  pró  atividade  junto  ao  mercado,  ou  seja,  ir  ao  encontro  do  mercado,

segmento, sair da agência na busca constante de novos associados e negócios.  

Para  tanto,  será  fundamental  que  tenhamos  uma  equipe  capacitada  e

voltada exclusivamente na busca de novos cooperados.  

Cheque  especial:  Trabalhar  principalmente  os  apelos  econômicos  do

produto,  o  mercado  tradicional,  90%  dos  clientes  possuem  cheque  especial.  O

produto associa diluição do risco e alta rentabilidade o que sugere que se definam

critérios que permitam a ampla colocação do produto junto ao quadro de associados.

Capital de giro e desconto de recebíveis: Produto altamente competitivo para

o segmento das empresas de pequeno e médio porte, com taxas atrativas e flexíveis

para  se  adequar  conforme  as  demandas  juntamente  com  a  cobrança,  são  os

produtos  de  entrada  no  mercado  e  que  darão  início  a  grande  maioria  dos

relacionamentos com os associados, lembrando sempre, que deve ser trabalhando a

política de indicações, parcerias, convênios e pulverização dos valores para redução

de risco. Pelas características das praças e o perfil do público-alvo, esta modalidade

de crédito apresenta-se como um grande propulsor de negócios. 

Cartão de crédito: Pelo perfil do público a ser atendido nesta região, onde

grande parte das pessoas possuem contas em bancos de outras cidades, acabam

possuindo  pelo  menos  1  cartão  de  crédito  ou  débito  para  atender  suas

necessidades,  os  cartões  cresolcard  serão  fundamentais  para  fidelização  dos

associados. 

Para  ser  competitivo  neste  produto  é  importante  que  a  CRESOL  em

Bocaiúva do Sul possua uma política adequada no estabelecimento de limites no

cartão de crédito, pois um limite baixo, irá forçar o associado a utilizar o cartão de

outra instituição financeira, e o limite acima da capacidade de pagamento acarretará
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em risco de inadimplência. Também se sugere para este produto o estabelecimento

de uma tabela regressiva na anuidade a ser cobrada do associado. 

2.2.1.3. Prestação de serviços

Convênios Locais: Sugere-se que mediante aprovação do conselho, sejam

firmados convênios para formação de núcleos junto às várias entidades de classe,

associação  e  demais  entidades  representativas  a  fim  de  proporcionar  uma

institucionalização da CRESOL agência Bocaiúva do Sul.

Autoatendimento:  O  serviço  de  autoatendimento  incluindo-se  neste,  os

serviços  a  serem  disponibilizados  pela  CRESOL  LESTE  PARANAENSE  (caixa

eletrônico) assim como serviços de internet, débito em conta corrente, entre outros...

serão fundamentais. Razão pela qual, recomenda-se ter na agência uma sala para

autoatendimento.

2.2.1.4. Estratégia para preços

Monitoramento constante por parte da sede, quanto as políticas de preços

das demais instituições financeiras, referente a tarifas, taxas de crédito e captação,

conta  corrente  e  outros  serviços.  O  posicionamento  em  custos  exige  essa

flexibilidade  e  acompanhamento  para  não  contrair  o  que  está  sendo  dito  ao  se

posicionar  acima  da  concorrência  ou  deixar  de  auferir  receitas  se  posicionando

abaixo.  Essa  condição  deve  ser  aplicada  para  cheque  especial,  capital  de  giro,

desconto  de  recebíveis,  cobrança  bancária,  captação  remunerada  e  tarifas  de

prestação de serviços. 

2.2.1.5. Estratégia para o ponto - localização

A nova agência da Cresol Leste Paranaense – Bocaiúva do Sul, deverá ter

um  critério  de  igualdade  com  as  demais  instituições,  obedecendo  as  seguintes

recomendações: 

•  Localização:  Melhor  ponto  de  circulação  de  pessoas  da  cidade,

possibilitando boa comunicação visual. Local que facilita o acesso rápido e facilitado,

com estacionamento favorável e disponível, é outro fator imprescindível. 
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• Tamanho: Uma sala com espaço adequado, com 350m2. 

•  Funcionalidade:  Que  apresente  formato  preferencialmente  retangular

preservando a funcionalidade e disposição do layout interno. 

• Autoatendimento: Uma sala reservada dentro das instalações.

2.2.1.6. Estrutura da agência

Será  considerado  no  projeto  que  a  agência  Bocaiúva  do  Sul  terá  uma

lotação  inicial  de  05  profissionais  (índice  mínimo  sugerido  pelas  práticas  de

mercado). Estes cargos serão estratégicos e sustentarão o desempenho da agência.

A agência será coordenada pelo gerente que comandará toda a estrutura,

terá seu foco voltado para gestão estratégica dos negócios e deverá possuir como

principais  características:  Conhecimento  do  mercado,  habilidade  de  negociação,

facilidade de comunicação e bom relacionamento. 

A agência ainda terá 01 profissional administrativo-financeiro, o qual terá o

papel  de  garantir  a  segurança  da  formalística  das  operações  e  sua  adequada

funcionalidade – Caixa Tesoureiro. Para este cargo é fundamental o conhecimento

das políticas da cooperativa, seus regulamentos e normativos de segurança, bem

como dos fluxos operacionais do sistema. Na ausência deste, deverá o assistente

assumir a função de caixa. 

Contará com mais dois analistas de negócios, um, carteira pessoa física e

outro,  carteira  pessoa  jurídica,  ambos  com potencial  para  assumir  as  atividades

negociais da agência. 

Toda equipe será assessorada por um assistente, o qual terá o papel de

apoios aos processos operacionais e rotinas, bem como organização documental,

entre outros. 

2.2.1.7. Treinamentos

Para preparação da equipe, será utilizado os cursos do EAD disponibilizados

pelo Cresol Instituto, Trilha olímpica Cresol, curso GPS e CVS, cursos presenciais. 

2.3. PLANO DE MARKETING 
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Foi  construído  pela  cooperativa  um  plano  de  marketing  que  tem  como

objetivo  o  aumento  do quadro  social  e  do  volume de negócios  da Cresol  Leste

Paranaense. Com a nova estrutura, foi pensado nos custos que vai ser absorvido

pela nova estrutura, se faz necessário este plano de marketing para aumento do

quadro social e consequentemente os negócios da agência. 

O  nome  da  promoção  é  CRESOL  PRA VOCÊ,  Campanha  lançada  nos

primeiros dias do mês de junho de 2019, o período de vigência é de 01/06/2019 até

21/12/2019, com a realização de um sorteio de uma moto Honda 0km, modelo Titan

125 cilindradas. 

    

• Forma de Participação: 

01 Cupom para novos sócios;

01 Cupom para os cooperados que indicaram novos sócios; 

• Diferenciais da Campanha:

Integralização de capital social para os novos entrantes R$20,00;

Seis meses de isenção do pacote de serviços; 

Isenção da primeira anuidade do cartão CRESOLCARD;

Sorteio: 23/12/2019. 

Divulgação das ações; Flyers; Banner; Rádio; Carro de som; Eventos; Cresol

na praça; 

Cresol nos bairros; Cresol nas comunidades.

2.4. FUNDING

Considerando que inicialmente  a nova estrutura  não tem fonte  suficiente

para atender a demanda de crédito de seus cooperados, será necessário o funding

por meio de recursos da Cresol Leste Paranaense. 

2.5 PLANO FINANCEIRO

Conforme  estudo  de  payback simples,  que  se  refere  ao  tempo  que  um

investimento leva para pagar o seu investimento inicial, o estudo evidenciou que a
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nova agência atingirá seu ponto de equilíbrio em 15 meses. Analisando o payback

descontado que utilizando uma taxa de desconto.

Este é método utilizado pela Central Cresol Baser para analisar a viabilidade

das agências, conforme demonstrado na Tabela 01.

Tabela 01: Plano financeiro.

Fonte: O autor, 2019.
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3. CONCLUSÃO

Encerrada a fase de elaboração do projeto,  concluiu-se que os objetivos

indicados  foram  cumpridos,  apresentando  uma  proposta  condizente  com  as

perspectivas  de  mercado  e  aderente  a  realidade  da  CRESOL  LESTE

PARANAENSE. 

Foi desenvolvida uma estrutura que analisa todos os estágios do negócio,

saindo  do  diagnostico,  passando  pela  estratégia  até  a  execução  e

acompanhamento.  Dada  sua  relevância,  permite  afirmar  que  será  um marco  no

desenvolvimento da cooperativa, expandindo e buscando a sua atuação na região

metropolitana de Curitiba, com projetos e planos sustentáveis. 

Portanto, tenho a convicção da viabilidade deste e sua importância para o

desenvolvimento sustentado da instituição para os próximos anos. Acredito no apoio

das entidades de classe,  no aporte  e na movimentação financeira,  com o apoio

incondicional da Diretoria, dos conselheiros e dos colaboradores, o sucesso estará

assegurado. 
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