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SUMÁRIO EXECUTIVO

 

 Este plano de negócios apresenta proposta de reestruturação da agência de Águas 

de Chapecó da Cresol Oeste Catarinense. A agência foi inaugurada em 2005 e 

incorporada pela Cooperativa Singular atual em novembro de 2016 quando passava por 

dificuldades, com queda de ativos e de rentabilidade. O projeto objetiva criar mecanismos 

e ações para elevar o volume de sobras da agência que no primeiro quadrimestre de 2019 

apresentou resultado médio de R$ 13.500,00/mês, para um resultado de aproximadamente 

R$ 60.000,00/mês em 12/2022.  

A análise da agência mostrou que o volume de produtos e serviços contratados 

por sócio pode ser responsável pela agência apresentar baixa rentabilidade. O volume de 

operações e a taxa de juros atrelada a esses contratos justificam o baixo retorno da carteira 

de ativos, pois em comparação com agências de porte equivalente, as mesmas apresentam 

rendimentos na linha da carteira de crédito superior ao da agência de Águas de Chapecó 

em 20%. 

De acordo com as análises feitas, a proposta para atingir a meta estabelecida será 

alicerçada em receita de tarifas, spread e rendas de juros de empréstimos, serviços e a 

modernização da estrutura da agência. O relacionamento também será um indicador a ser 

trabalhado, adotando um novo modelo de negócio na agência, onde os responsáveis das 

carteiras devem direcionar mais de 50% do tempo para prospecção de negócios, 

melhorando os índices abordados.  

Na área do marketing, a melhora da imagem da agência será na participação mais 

ativa na comunidade e ações de propaganda via rádio e internet.  O investimento 

necessário para as ações operacionais de marketing foi estimado em R$ 8.800,00, que 

terão prazo de retorno em 36 meses, 12/2022, desde que a agência siga o plano 

operacional proposto e tenha efetividade nas ações e metas estabelecidas.
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo a reestruturação da agência da Cresol de Águas 

de Chapecó, da Cresol Oeste Catarinense.  A agência foi inaugurada em 2005, e naquela 

oportunidade era agência sede da Cooperativa Águas de Chapecó, singular desvinculada 

da Cresol Oeste Catarinense. Possui atualmente 862 sócios, base junho de 2019, dos quais 

19% destes (165) são considerados ativos e movimentam periodicamente sua conta e 

contratam empréstimos e /ou produtos e serviços.  

Nestes 14 anos de atuação a agência passou por momentos de ótima rentabilidade 

e, também, por períodos difíceis, onde um deles resultou na incorporação do CNPJ em 

2016 pela Cresol Oeste Catarinense. A fusão das singulares objetivou eficiência 

operacional, redução de despesas com a constituição de uma sede única, e também 

aumentar o volume de sobras por exercício, consolidação da marca na região. A Cresol 

Oeste Catarinense conta hoje com 13 agências localizadas na região oeste de Santa 

Catarina e busca que cada agência consiga atingir um resultado financeiro superavitário, 

mantendo os princípios cooperativistas sempre presente em suas ações. 

Com o objetivo de melhorar a eficiência operacional da agência, proponho um 

plano de negócios que compreende estratégias e ações a serem desenvolvidas para que 

ocorra a reconquista de cooperados com potencial financeiro que se afastaram da 

cooperativa nos anos anteriores, conquista de novos cooperados para que a agência 

melhore suas contas de receita e contribua com a cooperativa na formação das sobras. 

O plano levanta dados reais da agência e lista ações a serem desenvolvidas.ao 

longo do tempo, indo de modelo de atuação dos colaboradores dentro e fora da agência, 

melhora na estrutura física, a trabalhos a serem realizados para que o cooperado contrate 

um maior número de produtos e serviços de acordo com as respectivas necessidades. 

Também são propostas ações na área de marketing que buscam o maior 

envolvimento com a comunidade e engajamento com o cooperado, fazendo com que a 

cooperativa fique mais próxima e seja parceira nas suas conquistas. Por fim são traçados  
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os objetivos financeiros e realizadas projeções que avaliam a viabilidade da implantação 

do plano apresentado. 

 

1. SOBRE A CRESOL OESTE CATARINENSE 

 

            A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Oeste Catarinense – 

Cresol Oeste Catarinense, foi fundada em 01 de agosto de 2000. Com 18 anos de 

fundação, a Cresol Oeste Catarinense possui sede própria localizada na cidade de Xaxim 

– SC, a qual administra, em 04/2019, R$ 201,7 (duzentos e um virgula sete) milhões de 

ativos tendo 8.138 (oito mil cento e trinta e oito) sócios ativos.  Possui, com base no mês 

04/2019, um patrimônio de referência de R$ 20.266.077,27 (Vinte milhões, duzentos e 

sessenta e seis mil, setenta e sete reais e vinte sete centavos), sendo que este é formado 

principalmente de capital social, aproximadamente 97%, o restante é oriundo de fundo de 

reserva e lucros/prejuízos a compensar do semestre atual e/ou anteriores. 

A Cresol Oeste Catarinense, até novembro de 2016 atendia pelo nome de Cresol 

Xaxim, possuía quatro unidades de atendimento, Xaxim, Marema, Abelardo Luz e Ouro. 

No ano de 2016 iniciou o processo de incorporação da Cresol Águas de Chapecó, a qual 

possuía mais quatro unidades de atendimento e estava passando por dificuldades. Após 

as tratativas legais, em novembro de 2016 a então Cresol Xaxim, passa a ser a Cresol 

Oeste Catarinense, nome escolhido no objetivo de valorizar a marca pela região de 

atuação. A Cresol Oeste Catarinense passa a ter oito unidades de atendimento, Xaxim, 

Ouro, Marema, Abelardo Luz, Águas de Chapecó, Cunhataí, Caxambu do Sul e 

Iraceminha. 

O oeste catarinense possuía ainda mais uma Cooperativa Singular ligada a Cresol 

Baser (Central de Crédito onde a Cresol Oeste Catarinense é filiada), com sede em 

Santiago do Sul, Cooperativa que levava o nome da cidade. Em 2018, quando surgiu a 

possibilidade de as cooperativas se juntarem, foi iniciado um trabalho junto ao quadro 

social para verificar a aceitação da incorporação. A inciativa das singulares era amparada 

em argumentos simples e objetivos, maior poder de negociação, dada elevação do 

patrimônio e redução de custos, visto que cada singular pagava pelos serviços da Central 

Baser. 



10 

 
Em junho de 2017 foram realizadas as assembleias de incorporação, onde foram 

colocados em apreciação dados juntados no relatório da comissão mista. Em julho de 

2017 então, ocorre a incorporação e a Cresol Oeste Catarinense passa a ter treze agências 

de relacionamento (nomenclatura alterada pela Cresol Baser), sendo elas: Xaxim, Ouro, 

Abelardo Luz, Marema, Águas de Chapecó, Iraceminha, Caxambu do Sul, Cunhataí, 

Santiago do Sul, Novo Horizonte, Maratá – São Domingos, Jardinópolis e Quilombo. A 

Cresol Oeste Catarinense passa a ter também uma sede administrativa, a qual funciona 

como suporte tático e operacional para as agências. 

Após as definições, a singular passa a ter o seguinte organograma: 

 

Organograma 1. Estrutura hierárquica Cresol Oeste Catarinense. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O órgão máximo da singular é a Assembleia Geral, composta por todos os sócios, 

a cooperativa é administrada por um Conselho, hoje composto por dezesseis membros e 

em breve contará com o órgão Diretoria Executiva, o qual está em fase de homologação 

no BACEN. Este último tem autonomia e é subordinado ao Conselho de Administração. 
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1.1 Agência de Relacionamento Águas de Chapecó 

 

A agência Cresol Águas de Chapecó era agência sede da Cooperativa Águas de 

Chapecó, por ser uma sede administrativa, tinha vínculo muito próximo com os 

associados no que se refere a resolução de problemas e atendimento de necessidades. A 

agência hoje dispunha de estrutura convencional e está diretamente ligada ao 

administrativo em Xaxim.  

Fundada em 21/07/2005 a Cresol Águas de Chapecó tinha como objetivo principal 

promover o acesso ao crédito e desenvolver a região de atuação. Com as atenções voltadas 

ao repasse de crédito rural, surge com o objetivo de se tornar referência no repasse de 

crédito para agricultores familiares e proporcionar o desenvolvimento econômico e social 

da comunidade. 

Tinha como principal parceiro o Banco do Brasil, onde fazia operações de forma 

semelhante a um correspondente bancário. Hoje, a Cresol, tem quase a totalidade de suas 

operações realizadas por código bancário próprio, onde tem pouco vínculo com outras 

instituições para a realização de operações. Tem como principal parceiro, o BNDES – 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Sistema Cresol é 

considerado um dos principais repassadores de crédito rural do Brasil. 

A agência de Águas de Chapecó está localizada a Avenida Joinville, 384, Centro, 

espaço alugado desde a fundação da Cresol Águas, espaço amplo, com boa localização. 

A estrutura da agência é básica, possui dois guichês de caixa, quatro mesas para analistas, 

uma mesa para gerente agência e um espaço para reunião, além do espaço para arquivo e 

retaguarda operacional. Conta com seis colaboradores, sendo: um gerente de agência, três 

analistas de negócios (responsáveis pelas carteiras de sócios), um caixa e um auxiliar de 

serviços gerais. 

A sede está distante sessenta e seis quilômetros da agência de Águas de Chapecó 

e o deslocamento médio é de cerca de 1:10 horas, conforme mapa. O principal meio de 

contato entre colaboradores dos dois locais é via telefone ou hangouts, chat interno de 

envio de mensagens. 
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Figura 1. Distância entre agência e sede administrativa 

 

Fonte: Fonte: Google Maps, consultado em 05/06/2019. 

 

A agência possui, com base em 31/03/2019, com R$ 21.337.161,78 (Vinte e um 

milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) 

ativos administrados, o que representa 10,51% do total de ativos da Cresol Oeste 

Catarinense. A tabela abaixo apresenta os dados da agência e da singular onde se pode 

observar a representatividade da mesma. 

 

Tabela 1. Representatividade de Águas de Chapecó em relação a Singular. 

Indicador Agência (R$) Cooperativa (R$) 

Representa em 

relação a 

Cooperativa (%) 

Capital Social 2.262.149,00 19.790.560,00 11,43 

Crédito 

Comercial 
5.122.482,51 52.828.981,83 9,7 

Depósitos totais 4.896.435,37 67.976,936,30 7,2 

Repasses 11.851.580,16 105.987.633,10 11,18 

Ativos Totais 21.337.161,78 203.052.446,72 10,51 

Fonte: BI Cresol – março de 2019 
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É possível observar que a agência de Águas de Chapecó, represente pouco mais 

de 10% do total da Oeste Catarinense, e considerando que era uma agência sede antes da 

incorporação, é possível concluir, com base comparativa com a agência de Xaxim, que 

representa 23,27% da Oeste Catarinense, que Águas de Chapecó possui capacidade de ser 

mais significativa dentro da Singular. 

Dado isso, também é possível verificar que, com base na tabela a seguir a Cresol 

Águas de Chapecó pode evoluir, não necessariamente aumentar o quadro social, porém é 

possível aumentar o grau de participação dos sócios na agência, ou seja, fidelizar o sócio 

aumentando o número médio de produtos e serviços que o quadro social possui. Dado 

isso, se houver uma concentração de esforços para compreender as necessidades dos 

cooperados e conseguir realizar um atendimento que chegue o mais próximo possível da 

satisfação do cooperado, a tendência é que o mesmo retome ou intensifique a relação 

comercial com a agência e por consequência eleve a quantidade de produtos e serviços 

contratados. 

Segundo Kotler (2000, p. 291) “o que parece ser fidelidade à marca pode ser, na 

verdade, hábito, indiferença, preço baixo, alto custo de mudança ou indisponibilidade de 

outras marcas”. O autor observa que nem sempre o cliente ou sócio que aparente ser fiel 

realmente é, ou seja, é importante que se entenda quais são os motivos que fazem com 

que o cooperado sempre contrate conosco. 

No dinamismo atual do mercado financeiro, é possível observar que temos alta 

oferta de produtos financeiros. Se observarmos os bancos digitais, eles ofertam 

comodidade, rapidez e produtos com custo reduzido, pois não tem custo operacional 

elevado, porém, principalmente em nossa região, o hábito de falar com o gerente pode 

inibir a ação desse tipo de concorrência e manter o sócio movimentando. 

E como a Cresol está trabalhando os produtos e serviços com os seus cooperados? 

Observemos a tabela abaixo para ter uma breve contextualização do quadro social da 

Cresol Águas de Chapecó com data base de 30/05/2019. 
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Tabela 02. Número médio de produtos e serviços 

Produto 
Quantidade de sócios 

com o produto 

% de sócios com 

produto 

Pacote de serviços 422 49,01 

Integralização capital mensal 116 13,47 

Limite em conta corrente 244 28,69 

Cresol Aplicação 279 32,40 

Seguros 217 25,20 

Cartão  167 19,40 

Crédito recursos próprios 198 23,00 

Crédito Repasse BNDES 195 22,65 

Número médio de produtos por sócio   2,13 

Fonte: Cresol. Gecoop.qvw base 05/2019. 

 

É possível observar que o número médio de produtos e serviços da agência de 

Águas de Chapecó é baixo, significa que, em média, cada sócio possuí 2,13 produtos e/ou 

serviços da Cooperativa. Os bancos Comerciais trabalham com número médio de em 

média 7 a 8 produtos e serviços por conta/cliente, o que é bem acima do praticado 

atualmente na agência.  

O Sistema Cresol não possui uma diretriz específica para a quantidade de produtos 

e serviços que cada cooperado precisaria ter para ser considerado fiel, apenas possui 

diretrizes de concessão de crédito recomendando que o cooperado tenha, como forma de 

reciprocidade, alguns produtos e serviços contratados. 

Vale notar que o mix de produtos e serviços dos bancos é muito superior ao da 

Cooperativa Cresol, a qual vem lançando produtos e serviços para aumentar as 

possibilidades de contratação pelos sócios. Ainda cabe definir que não está na mensuração 

produtos e serviços em formato de parceria, como por exemplo, o consórcio que é da 

Administradora Sicredi Consórcio e a carteira de cobrança que é contratada via convênio 

Bradesco. 

Por consequência da limitação e baixa contratação de produtos e serviços, a 

rentabilidade da agência tende a ser baixa. A receita de produtos e serviços representa 

pouco em relação ao faturamento total da agência. Isso significa dizer que o crédito, que 
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hoje é o principal produto operado, é a principal fonte de receita, porém agrega risco 

substancialmente superior dada a possibilidade de inadimplência e aplicação de recursos. 

Se observa que a agência em questão tem possibilidade de crescimento dado que 

além de maior campo para explorar, como veremos adiante, possui um grande leque de 

possibilidades de crescimento horizontal, trabalhando a base de sócios, melhorando a 

eficiência na comercialização de produtos e serviços e por consequência sua 

rentabilização. 

 

1.2 Área de Atuação da Agência Águas de Chapecó 

 

Na época da Revolução Federalista, navegando pelas águas do Rio Uruguai, foram 

para Águas de Chapecó os primeiros colonizadores que foram atraídos pela fauna e pela 

fonte de águas termais descoberta em 1986 pelo topógrafo Felippe Loureiro enquanto 

inspecionava as terras da região.  

Eram descendentes italianos oriundos do Rio Grande do Sul que se instalaram no 

local e deram o nome do lugar de Vila Aurora e iniciaram as atividades econômicas 

voltadas para a agricultura e criação de animais, inicialmente para subsistência. As 

pessoas do vilarejo e da região utilizavam a fonte de águas termais para consumo. A 

história do município transcorre pela história da fonte. 

Em 1934 a família proprietária da fonte a aluga e constrói um pequeno balneário 

de madeira que foi substituído na década de 40 por um de alvenaria. Iniciou também nesta 

época a construção de hotéis na vila o que torna o local um ponto turístico que a partir de 

então passa a ter frequente movimentação. Nos anos 60 o balneário foi corroído pelas 

enchentes e inexistência de investimentos e isso se traduz na redução significativa do 

turismo no local. Somente em 1965 o balneário se constrói outro balneário, mais simples. 

Em 20/11/1962 através da Resolução 07/62 foi criado o município de Águas de 

Chapecó, que teve sua emancipação político administrativa em 14/12/1962 e foi 

oficialmente instalado em 20/01/1963. 

Com base nas estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a população estimada de Águas de Chapecó é de 6.110 pessoas, onde está 

como décima terceira colocada no ranking da microrregião e na posição 295 do estado 

conforme segue: 
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Quadro 1. População de Águas de Chapecó 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estimativas da população residente com data 

de referência 1º de julho de 2018 

 

 

Gráfico 1. Distribuição da População por localização de domicílio e gênero 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. 
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Conforme observamos no gráfico 1, há uma distribuição quase equivalente da 

população entre homes e mulheres e residentes na zona rural e urbana. Conforme o IBGE, 

o Censo Demográfico de 2010 mostra que a população economicamente ativa (PEA) de 

Águas de Chapecó representa 57,5% da população.  

Segundo dados do IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 

Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA, em 2016, o PIB do estado de Santa Catarina atingiu o valor de R$ 256,6 

bilhões. No mesmo ano o município de Águas de Chapecó aparece na posição 219 

respondendo a 0,04% do PIB estadual, com R$ 100,8 milhões.  

 

Gráfico 02. PIB de Águas de Chapecó e Xaxim, 2010 a 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, dados IBGE Cidades. 

 

Podemos observar que p PIB de Águas de Chapecó era de mais de R$ 160 mil em 

2010 recuou até o ano de 2013 quando reduziu quase 50% em relação a 2010. Em 2014 

retomou o crescimento e chegou a pouco mais de R$ 100 milhões em 2016, número este 

que pode ser revisado segundo o IBGE. É notável que o município tende a retomar o 

crescimento nos próximos anos, porém necessita de investimentos para geração de 

empregos. 

A renda média dos trabalhadores formais é de 2,1 salários mínimos, isso com base 

na informação do IBGE, 2010. Na microrregião, o município figura na 21ª posição de 38 

municípios, no estado figura na posição 128 de 295 municípios.  
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Quadro 2. Salário médio dos trabalhadores formais 

 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 

 

Como demonstrado no quadro 2, o salário médio dos trabalhadores formais de 

Águas de Chapecó é levemente menor quando comparado ao salário do trabalhador 

formal brasileiro, que é de R$ 2,2 mil segundo o IBGE, com base no ano de 2016. Isso 

demonstra que não há relação aparente entre nível de rendimento da população e nível de 

rendimento da agência de Águas de Chapecó. 

O município de Águas de Chapecó possui sua economia baseada na agropecuária, 

que representa 36,05% do PIB, seguido da Administração Pública que representa pouco 

mais de 27,7% e do indicador de serviços e indústria que representa, 27,1% e 5,6% 

respectivamente, conforme dados do IBGE, 2016. Se percebe que mesmo tendo uma fonte 

de água termal, o turismo não figura entre as principais fontes de geração de riqueza do 

município que tem forte dependência em relação a agropecuária. 

A dependência do setor agropecuário reflete no sentido de que a Cresol Águas de 

Chapecó tem a sua maior carteira de crédito atrelada a linha de repasse de créditos 

subsidiados. Na tabela 3, vamos observar o volume de créditos rurais concedidos no 

município de Águas de Chapecó. 
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Tabela 3. Crédito Rural. Quantidade e valor contratado. Safra 2018/2019 

Linha de crédito Quantidade de contrato Valor contratado (R$) 

Custeio Agrícola 271 3.387.032,75 

Custeio Pecuário 251 8.005.358,24 

Investimento Agrícola 43 1.717.440,14 

Investimento Pecuário 70 3.864.223,14 

Total 635 16.974.054,27 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações 

do Crédito Rural e do Proagro (Derop). Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor). 

Extraído em 20/06/2019 as 14:30 hrs. 

 

É notável que os investimentos na pecuária são muito superiores aos na 

agricultura, o próprio custeio da produção é muito superior, isso demonstra que a pecuária 

de Águas de Chapecó tem recebido atenção especial. Isso considerando que no município 

temos somente uma filial de Cooperativa de produção a Alfa.  

A Cresol Águas de Chapecó, a exemplo do Sistema Cresol, teve na maior parte de 

sua existência esforços voltados para o desenvolvimento das propriedades rurais. Por ser 

uma Cooperativa de crédito Rural, isso está consolidado em sua missão. Dado isso, a 

Cresol é hoje uma das principais instituições repassadoras de crédito rural do Brasil, 

sendo reconhecida pelo BNDES, além de possuir um dos melhores sistemas de repasse 

de crédito rural e contribuir significativamente para a melhora no sistema de crédito 

nacional. Na tabela a seguir demonstro a contribuição da agência de Águas de Chapecó 

no volume repassado e contratado no município em referência. 

 

Tabela 4. Valores contratados na Agência Águas de Chapecó em relação ao contratado 

no mesmo município na safra de 2018/2019 

Linha de crédito Custeio Investimento 

Cresol R$ 3.784.862,61 R$ 967.103,00 

Liberado Município R$ 11.392.390,99 R$ 5.581.663,28 

% da Cresol 33,22% 17,33% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da tabela 3 e relatório de liberação extraído em 20/06/2019 

do Sistema Integrado de Crédito Cresol. 

 



20 

 
Se observarmos a quantidade de instituições no município, Banco do Brasil, 

Sicoob e Cresol, e a proximidade com a cidade de São Carlos – SC onde temos além dos 

citados, Bradesco e Sicredi, é possível afirmar que a Cresol Águas de Chapecó representa 

um volume considerável dos valores liberados de crédito rural no município, sendo na 

linha de custeio quase um terço do volume total liberado. 

Isso prova que a Cresol contribui significativamente para a geração de renda no 

município e que ela é importante para a manutenção das atividades de seus cooperados, 

pois tem influência direta e indireta na geração de renda e emprego, bem como o retorno 

para o governo municipal. 

Em relação aos recursos disponíveis na praça, em relação ao montante de 

operações na praça e volume de recursos disponíveis em poupança e fundos de 

investimento, temos limitações na extração de dados pois o relatório disponibilizado pelo 

Banco Central não contempla os recursos alocados nas cooperativas de crédito, porém, 

para fins de análise de possibilidade de crescimento e de mera comparação, segue tabela 

onde consta tais valores. 

 

Tabela 5. Estatística Bancária por Município. Banco do Brasil 

Indicador Valor 

Depósito á vista R$ 190.234,00 

Operações de crédito R$ 34.155.820,00 

Títulos descontados R$ 4.229.651,00 

Depósito a prazo e Poupança R$ 9.182.402,00 

Ativos Totais R$ 44.333.861,00 

Fonte: ESTBAN. Documento 4500. Banco Central do Brasil. Data base: 03/2019. 

 

Conforme dados disponibilizados, Águas de Chapecó ainda possui grande volume 

de recursos sendo contratados nas demais instituições financeiras. Como no município há 

também a Cooperativa Sicoob, é aceitável presumir que grande parte da movimentação 

financeira do município está fora da Cresol. Como o objetivo da Cresol é ser uma das 

principais instituições do município, os dados apresentados não são os desejados. 

Mesmo com a proximidade com a comunidade e com uma singular fundada no município 

a agência ainda não conquistou a representatividade desejada. Assim, percebo que há duas 
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óticas, uma delas é a citada, de que ainda não somos a principal instituição do município 

e a outra, que é a que me deterei para a construção do plano de negócios, que é que temos 

muito espaço para crescer no município e conquistar o share desejado. 

 

1.3  Resultado atual da agência 

 

A Cresol Oeste Catarinense possui meta de sobras a alcançar no final do período 

e hoje ainda não temos essa mensuração por agência dentro do sistema de orçamento 

financeiro da agência. Porém a agência de Águas deve contribuir de forma significativa 

para esse resultado por ser uma agência que era PA Sede e também por ser uma das 

maiores agências em ativos. 

A tabela abaixo mostra as receitas financeiras da agência de Águas de Chapecó 

de janeiro a abril de 2019, onde podemos ter uma ideia da contribuição da agência na 

formação de sobras da singular. 

 

Tabela 6. Resultado da agência Águas de Chapecó, janeiro a abril de 2019. 

Mês Resultado 

Janeiro R$ - 4.628,53 

Fevereiro R$ 3.069,56 

Março R$ 54.635,35 

Abril R$ 950,01 

Total R$ 54.026,39 

Fonte: Gestão de Agências.xls. Elaborada pela Central Cresol Baser 

 

Percebe-se que há uma variação gritante quando olhamos o resultado da agência. 

No mês de março, onde a agência teve o maior resultado e significativamente maior que 

os demais meses, houve um fator que determinou o resultado, a reversão de créditos a 

prejuízo, onde este ocorre eventualmente em volume expressivo. Isso demonstra que a 

agência de Águas de Chapecó, tem resultado pífio pela quantidade de colaboradores, 

volume de ativos e atividade. A seguir veremos quais os pontos serão trabalhados para a 

melhora exponencial dos resultados financeiros, principal objetivo deste plano.  
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2. PLANO OPERACIONAL 

 

2.1 Ações a serem desenvolvidas em Águas de Chapecó 

 

Como observado anteriormente, a agência de Águas de Chapecó vem 

apresentando resultado financeiro muito abaixo do que é esperado de uma agência com 

mais de 20 milhões de ativos e que teoricamente está posicionada na praça como 

instituição financeira cooperativa que ali nasceu e que tem como principal diferencial o 

objetivo de desenvolver a comunidade a fim de que todos se beneficiem. 

Assim, torna-se evidente que a Cresol necessita de reposicionamento imediato em 

relação a proximidade com a comunidade e retomada da posição de instituição mais 

lembrada da praça. Para isso é necessário projetar algumas ações a serem executadas para 

alcançar o objetivo proposto. A seguir evidenciarei tais ações detalhando as atividades a 

serem realizadas e o objetivo a alcançar. 

2.1.1 Estrutura física e equipe da agência 

 

Hoje, a estrutura da agência atende o mínimo exigido para que se possa dar 

atendimento as necessidades do associado, porém a agência é pouco funcional. A agência 

de Águas possui um dos maiores espaços da Oeste Catarinense, agência ampla, possui 

piso superior com sala de reuniões e também local para guarda de arquivos. A agência 

passou por diversas modificações internas nos últimos anos, o que prejudicou o piso e 

também não está no seu melhor modelo. 

Nas fotos abaixo, é possível observar que as mesas de atendimento dos analistas 

de negócio ficam no fundo da sala e o caixa é o primeiro a ser visto pelo cooperado. A 

mesa do gerente da agência fica praticamente escondida e isso faz com que ele tenha 

pouco contato visual com o sócio que adentra a agência. Como o caixa está em primeiro, 

eventuais usuários que vem até nós as vezes saem sem serem abordados por um analista 

de negócios, o que se pode traduzir em perda de oportunidade. 
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Figura 2. Área interna agência Águas de Chapecó. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3. Área interna agência Águas de Chapecó. 

 

Fonte: Autor 
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A Cresol hoje tem à disposição um layout mais elaborado para uma receptividade 

mais calorosa de seu cooperado e que proporciona maior possibilidade de contato. Para a 

agência de Águas de Chapecó o ideal é que a agência passasse por uma alteração de 

layout, dando maior visibilidade para a agência na praça e tornando-a mais receptiva. 

Tendo uma restrição de orçamento por parte da Singular, o projeto por ser executado no 

futuro, porém a curto prazo. 

Em caso de negativa na alteração imediata do layout, é necessário que se faça 

alguns ajustes breves para termos uma melhora na “cara” da agência. É imprescindível 

que haja uma pintura interna, eliminando o padrão de verde que era usado antigamente, 

que se faça uma renovação das artes externas e alguns ajustes na entrada, devido a 

alterações efetuadas recentemente devido a acessibilidade. 

Abaixo o modelo atual de uma agência com layout novo, espaço completamente 

renovado, onde nosso cooperado se sente acolhido e modelo sugerido para a agência de 

Águas de Chapecó: 

 

Figura 4. Modelo agência Cresol 2.0  

 

Fonte: Projeto Cresol 2.0 agência Xaxim - SC 
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Em relação a equipe, a agência conta com uma equipe relativamente experiente, 

com tempo médio de casa de 3 anos e experiência no mercado financeiro de 4 anos. 

Acredito que a equipe negocial, bem como a equipe de suporte, tem condições para 

entregar o proposto pela Singular e também o que está sendo proposto neste plano, porém 

considero importante a busca pela melhoria contínua dos processos e do conhecimento. 

A Cresol realizou no mês de abril e maio de 2019 a avaliação de desempenho de 

seus colaboradores, foi um momento muito importante e proveitoso, onde particularmente 

pude conhecer melhor meus colaboradores e lhes propor melhorias, bem como tive a 

reciprocidade de indicarem algumas melhoras pontuais. É um passo bem importante, pois 

foi meu primeiro momento de feedback na instituição. 

Para a evolução contínua da equipe, além de incentivo a conclusão da trilha de 

conhecimento disponível no Cresol Instituto, órgão responsável pelo treinamento dos 

colaboradores Cresol, realizar cursos de aperfeiçoamento, especializações, etc. Além 

disso, e que considero importante e percebi uma deficiência em minha equipe, o 

conhecimento do mercado financeiro como um todo. 

Vivemos um momento onde o nosso cooperado, antes de ter a intenção de 

adquirir um produto, fará pesquisas na internet, com amigos e em algumas oportunidades 

vem até a agência com conhecimento nivelado ou até superior ao da equipe. Precisamos 

estar à frente disso, estar atualizados, por isso sugeri a minha equipe para ler sobre o que 

o mercado financeiro oferta e a Cresol não possui, assim teremos o conhecimento de 

orientar nosso cooperado para que ele maximize sua satisfação, além de reforçar nossa 

confiança com ele. 

 

Tabela 7. Resumo das ações de desenvolvimento da equipe 

Ação Quem  Prazo 

Trilha do conhecimento Todos Dez/2019 

CEA Gerente da agência Fev/2020 

Cursos presenciais Todos Conforme disponibilizado 

Escolinha Todos Mensal 

Reuniões Todos Semanal 

Leitura Todos Meta individual 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O objetivo das ações é simples, desenvolver os colaboradores para atendimento 

especializado ao cooperado. A trilha do conhecimento é pré-requisito para promoções, 

valorizações, o CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) é importante para o 

gerente dado o momento e movimento atual do mercado onde está ocorrendo alto 

incentivo para a liberdade financeira, vejo como essencial ter alguém preparado para 

orientação do cooperado Cresol. 

Os cursos presenciais, quando disponibilizado pela Central Baser ou pela 

Singular, sempre são de importante participação dada a atualização do conhecimento. A 

escolinha e reuniões são momentos de troca de informação onde cada um aprende com o 

outro no objetivo de nivelamento do conhecimento da equipe. A leitura é individual, com 

o objetivo na melhora do nosso vocabulário e desenvolvimento pessoal, direcionado para 

cada colaborador conforme a sua necessidade. 

2.1.2 Consolidação da marca Cresol 

 

Como consolidar uma marca que nasceu no município, teve seus momentos de 

glória e perdeu espaço em mais de uma oportunidade? Reposicionamento!  

Segundo Kotler (2000), o posicionamento pode ser definido como “ato de planejar 

a oferta e a imagem da empresa com a finalidade de ocupar posição diferenciada e 

valorizada na mente do seu público alvo”. 

A Cresol em Águas de Chapecó possui imagem desgastada por alguns erros que 

ocorreram no passado, assim, a comunidade ainda não deposita total confiança na 

instituição, o que faz com que perdemos negócios que as vezes nem sabemos que 

acontecem. A Cresol já não está mais ligada a comunidade como deveria ser, e não 

simplesmente por não trabalhar isso, há uma resistência da comunidade local.  

O desafio é reconquistar a confiança do nosso público e a Cresol já trabalha com 

ações de reposicionamento, como a segmentação e marketing de conteúdo. A Cresol 

Oeste Catarinense já faz parte do projeto de segmentação, onde os nossos cooperados 

serão segmentados conforme nível de renda, perfil e/ou atividade. O objetivo é a 

comunicação de forma mais assertiva com nossos cooperados. Na agência a segmentação 

das carteiras de sócios já estão efetuadas e os analistas de negócios já realizam os contatos 

conforme o planejamento.  
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O marketing de conteúdo é realizado pela Central Baser e não tenho como 

mensurar a efetividade em relação aos cooperados de Águas de Chapecó 

A agência trabalha com o objetivo de a Cresol ser percebida na praça, tanto em 

Águas de Chapecó como em São Carlos, cidade vizinha, para que desperte interesse do 

público em ter contato com a Cresol. A agência tem disponibilidade de participação em 

todos os eventos realizados no município. A maior participação é em festas de 

comunidades, onde a agência sempre possui um representante para se fazer presente. 

A agência também vai intensificar apoio as pequenas feiras da cidade, feira de 

CDL e dias de negócios propostos por parceiros ou pela própria Cresol. Além de criarmos 

na agência vínculo com lideranças municipais para que exista uma facilidade de acesso e 

um marketing positivo destas pessoas.  

Neste sentido, é importante enfatizar a aplicação da política de lideranças Cresol, 

onde a agência está no processo de nomeação dos líderes que representaram a agência na 

comunidade. O objetivo do líder é de melhorar a comunicação entre cooperado e 

cooperativa, que se traduz em informação e isso gera confiança na instituição, gera maior 

participação, envolvimento e fidelização dos sócios. 

É clara a necessidade de reaproximação da comunidade em relação a agência, hoje 

estamos no município como uma instituição comum e a Cresol é mais que isso, ela está 

lá para fazer a diferença, desenvolver os cooperados e ser referência na praça, como 

demonstra sua missão e valores. 

2.1.3 Número médio de produtos e serviços 

 

Como destacado anteriormente na tabela 1, o número médio de produtos e 

serviços da agência é relativamente pequeno, possui uma média de 2,13 produtos por 

sócio ativo. Foi observado na tabela apenas oito produtos, sendo: pacote de serviços, 

limite em conta corrente, aplicação financeira, seguros, cartão, crédito de recursos 

próprios e crédito de repasse.  

Se conseguirmos aumentar o número médio, estaremos crescendo na base, ou seja, 

trabalhando os sócios que já temos. É de fato importante conquistar novos sócios, porém, 

é possível aumentar nossa rentabilidade com os sócios já admitidos. Teoricamente os 

custos não terão grande variação e as receitas tenderam a subir, contribuindo com nosso 

objetivo. 
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Para isso, revisaremos os pacotes de serviços cadastrados. A estratégia é de 

cadastrar o pacote ideal para o cooperado, a agência tem aproximadamente 52% dos 

pacotes cadastrados como isentos. Integralização de capital permite reduzir o custo do 

dinheiro, pois é possível emprestar 100% do valor captado. Limite em conta corrente: o 

objetivo é rever os potencias para contratação de cheque especial e cadastrar/majorar 

limites para os potenciais em uso, hoje a agência possui utilização de cheque especial 

pouco acima de 10% do valor disponibilizado. 

Os produtos de seguro serão ofertados de forma massificada para cooperados que 

efetuarem contratação de crédito e também através de visitas, ligações, abordagem na 

agência, visando um incremento considerável na venda do produto. O crédito será 

trabalhado de maneira proativa, ofertando o crédito para o cooperado com histórico 

positivo de crédito junto a singular e de forma com que tenha a rentabilidade maximizada. 

O número médio de produtos contratado por sócio, além de aumentar a 

rentabilidade junto a Cresol, também ajuda a inibir que o sócio tenha iniciativa de migrar 

para a concorrência, se gera uma espécie de dificuldade ou mesmo comodismo, pois o 

cooperado terá tudo conosco. Ai então a tarefa é de manter o padrão de excelência no 

atendimento das necessidades que teremos um cooperado com vida longa junto a 

instituição. 

2.1.4 Crédito recursos próprios e Crédito rural 

 

A economia do município gira essencialmente sobre a agroindústria, porém isso 

não significa que a agência consiga trabalhar somente com crédito rural. Em 2010, 

segundo o IBGE, a população urbana do município era ligeiramente superior a população 

rural, isso demonstra que existe a possibilidade de avançarmos na concessão de crédito 

para recursos próprios. 

Em um momento de alta concorrência no setor bancário onde não muitas 

instituições, porém há um movimento de fazer pesquisas de taxas antes de contratar o 

crédito, o spread reduz e aquelas instituições que possuem um índice de eficiência 

operacional alto, sofrem para gerar receita, ficando as vezes inviável a liberação do 

recurso. 

Assim, a estratégia é não entrarmos no leilão de operações e sim, apresentar 

diferencial. Tentar sempre estar um passo à frente, disponibilizar ao sócio antes que ele 
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peça, e quando ele necessitar que lembre da Cresol como primeira opção para contratar, 

aumentando a carteira de crédito comercial que é muito representativa na geração de 

receita na agência. 

A carteira de crédito comercial da agência gira em torno de 5,3 milhões, com base 

em 31/05/2019 e um montante considerável deste é carteira renegociada, cerca de 32% 

do total. Esse volume renegociado, na sua maioria, pode ser reflexo de concessões de 

crédito mal analisadas ou com informações limitadas ou até mesmo parte da curva de 

aprendizagem da agência. Quando há renegociação, a taxa média praticada tende a ser 

menor, isso impacta diretamente na redução da rentabilidade da operação. 

Para mitigação da inadimplência, além de seguir as determinações da Instrução de 

Trabalho, a agência trabalhará efetivamente na visita ante concessão de crédito e na 

confecção de cadastro. Este último deve ser formalizado de forma correta, incluindo toda 

e qualquer informação que pode ser relevante para a tomada de decisão. Ainda para 

mitigar riscos será realizado comitê interno para operações de cooperados com saldo 

devedor superior a R$ 50 mil reais. 

As propostas de crédito, independente da fonte de recurso, devem ser elaboradas 

de forma que se adapte à condição de pagamento do associado, evitando exceções. Os 

pareceres devem ser elaborados de forma detalhada, retratando a real condição do 

cooperado e com informações que o cadastro não contempla, no objetivo de minimizar o 

risco de crédito. 

No crédito rural, como vimos nas páginas anteriores, a Cresol é representativa nos 

números do município. No plano safra 2018/2019 representamos 33% das liberações de 

crédito de custeio e 17% nas liberações de crédito de investimento, é um montante 

considerável. A Cresol tem como um dos objetivos de seu planejamento estratégico ter, 

nos municípios em que atua, representatividade de mais de 50% no share do crédito de 

Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

Para aumentar a sua participação, a agência tem a estratégia de conquistar e 

reconquistar sócios através de visitas. O analista responsável pela carteira de crédito rural, 

observando o novo modelo de negócio proposto neste plano, fará visitas diariamente, com 

o intuito de firmar operações de crédito rural e também de recursos próprios. Nosso 

cooperado do setor agropecuário geralmente renova suas operações na instituição de 
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origem e não tem incentivo para migrar de instituição pois as condições como taxa e prazo 

são idênticas.  

Cabe a Cresol então visitar esses cooperados e possíveis cooperados, utilizando 

da condição de ser uma das principais repassadoras de crédito rural do Brasil e de possuir 

um sistema de repasse excelente e muito ágil, o que nos diferencia no mercado.  

Além disso, a região de Águas de Chapecó passa por um momento de 

investimento no ramo pecuário, principalmente na suinocultura, onde as cooperativas de 

produção precisam aumentar a entrega de animais para atender a demanda. Como a Cresol 

tem parceria com JBS, Auriverde e BRF, temos a condição de ofertar aos sócios créditos 

através de convênio firmado com essas empresas. 

2.1.5 Modelo de Negócios da Agência 

 

A Cresol possui modelo de negócio que demanda muita operacionalização de 

nosso analista de negócios, o que tira tempo do mesmo na realização de negócios e novas 

visitas de prospecção. A Central Baser trabalhar constantemente na melhora dos 

procedimentos sistêmicos e eventualmente reduz o tempo necessário para as atividades 

operacionais, porém ainda estamos longe de destinar mais tempo para os negócios. 

Pensando na melhora dos fluxos na agência, foi redesenhado e redistribuído 

algumas atividades dentro da agência. O analista de negócios da carteira rural tem 

disponível para ele um assistente, o que possui mais experiência em processos 

operacionais, a fim de que ele se libere de processos onerosos. Para a analista de negócios 

da carteira comercial, o gerente da agência fica como suporte para eventuais necessidades. 

Na redistribuição, foi acordado que os analistas de negócio precisam 

necessariamente distribuir, durante a semana, no mínimo 51% do tempo disponível para 

a prospecção de negócios e visitas comerciais. O que eu quero é mudar o modelo de 

negócio, deixar te atender somente o cooperado que nos busca e passar a buscar 

cooperados. 
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Tabela 8. Modelo de planejamento de atividades diárias 

Planejamento semanal de atividades 

Horário (horas) Segunda feira 
Terça 
feira 

Quarta 
feira 

Quinta 
Feira Sexta Feira 

08:00 as 09:00  Filas de cobrança 

Repetir Repetir Repetir Repetir 

09:01 as 11:00 Visita  

11:01 as 12:00 Atendimento ao cooperado 

12:00 as 13:00 Almoço 

13:00 as 16:00 Visita  

16:00 as 16:45 Processos operacionais 

16:45 as 17:00 Revisão atividades 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo apresentado é um exemplo para o planejamento diário de um analista 

de negócios. O ideal é que ele disponibilize o maior tempo possível para a geração de 

novos negócios para aumentar a rentabilidade da agência. Enquanto isso, o assistente que 

ficará na agência é responsável pelo atendimento do associado que procura a agência e 

pela parte operacional do negócio. 

 

3. MARKETING 

 

Kotler (2007) diz que o marketing é a administração do relacionamento com o 

cliente de modo lucrativo, e os principais objetivos do marketing consistem em, atrair 

novos clientes, garantindo-lhes maior valor, manter e aplicar-se aos clientes atuais, 

fornecendo-lhes maior satisfação. No mundo cooperativo temos a situação de que o sócio 

é dono e é cliente, e os dois se confundem, pois é difícil querer espremer o máximo da 

margem operacional e ainda assim buscar sobras volumosas. 

O marketing deve fazer esse elo de ligação atenuando esses conflitos que surgem na 

negociação. O papel do marketing é dar ao nosso cooperado o desejo de comprar aquele 

produto e temos que gerar valor que nos diferencie das demais organizações para que a 

singular veleje em águas mais calmas e torne a concorrência irrelevante sem ter de todo 

dia buscar incansavelmente derrota-la.  

Segundo Camarotto (2009), para atingir seus objetivos e metas, uma empresa 

precisa ter um plano de competição, um roteiro de como chegar lá. Acredito que o autor 



32 

 
faça referência ao plano operacional da empresa, o planejamento das atividades, um passo 

a passo de quais, como e quando executar as atividades para que concretizem suas 

estratégias e alcancem o sucesso. 

Dado as exemplificações do papel e objetivo do marketing, desenvolvo a seguir 

as atividades e ações que a agência de Águas de Chapecó colocará em prática para que 

tenha um incremento na receita e um desenvolvimento sustentável, visando sempre um 

relacionamento de excelência que desenvolva nosso cooperado e assim chegarmos ao 

nosso objetivo que é ser a instituição de referência na praça. 

 

3.1 Conscientização da Equipe 

 

Manter a equipe motivada pode ser a chave do sucesso da empresa ou da agência, 

como é o caso da Cresol Oeste Catarinense. A equipe é o que move os negócios e 

basicamente é quem mais se relaciona com o quando social e investir em nossa equipe é 

com certeza uma grande tacada. Dar a oportunidade de nosso colaborador se motivar é 

ter a chance de sair na frente da concorrência e chegar antes ao sucesso. 

Em nível de Central Baser, as ações de desenvolvimento ocorrem frequentemente, 

onde está disponível cursos de aperfeiçoamento no Cresol EAD, existem eventualmente 

treinamentos presenciais. As políticas sistêmicas estão claras e de acesso a todos os 

colaboradores através de comunicados institucionais. 

A Cresol Oeste Catarinense já desenvolve ações para melhora na comunicação e 

desenvoltura de seus colaboradores, como por exemplo, cursos de oratória e a própria 

“trilha olímpica Cresol” que tem o objetivo de desenvolver nossos colaboradores da área 

de negócios a fim de dar a excelência no atendimento do cooperado.  

Em nível de agência, o feedback é a principal ferramenta. O gerente tem a função 

de desenvolver seus subordinados e dar o direcionamento necessário para que consigam 

vincular os interesses da organização e atendimento das necessidades dos cooperados. O 

gerente tem maior contato com os colaboradores da agência, ele tem a oportunidade de 

identificar as maiores virtudes de seus colegas e fazer com que utilizem da melhor 

maneira possível, no objetivo de torna-los cada vez melhor. 

Hoje, uso as reuniões semanais e conversas oportunas para repassar informação, 

trocar experiências. Estou na fase inicial do envolvimento da equipe com o projeto a ser 
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executado pois, quanto mais a minha equipe estiver envolvida, mais são as chances de 

sucesso do projeto prosperar. Fazer com que a equipe acredite no objetivo, dá sentido a 

missão e faz com que eles queiram atingir. Isso é propósito. 

 

3.2 Segmentação dos cooperados em carteiras de negócio 

 

A Central Cresol Baser iniciou em maio de 2019, na Oeste Catarinense, o projeto 

de segmentação de carteiras de cooperados. O projeto visa segregar as carteiras com base 

na pirâmide social, classe/renda, atendendo as características e implementações de 

proposta de valor de cada operação. 

O objetivo da segmentação é uma atuação mais efetiva do responsável da carteira 

na prospecção e concretização de negócios visto que, dado que ele será preparado para 

tal público, ele terá um relacionamento mais próximo com aqueles cooperados de sua 

carteira. É a mudança de foco, onde deixaremos de ter foco no produto para direcionar 

nosso foco exclusivamente no cooperado, identificando necessidades e transformando em 

oportunidades de negócio. Abaixo modelo Cresol de segmentação. 

 

Figura 5. Modelo Cresol de segmentação 

 

Fonte: Projeto segmentação Cresol Baser. Apresentado em maio de 2019. 

 

A segmentação do quadro social na agência trará mais clareza para o cooperado 

no momento de se relacionar com a agência. Não terá o atendimento realizado pelo 
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atendente que estiver livre e sim pelo responsável pela sua conta, que conhece sua 

movimentação e terá maiores condições de auxiliar o cooperado na tomada de decisões e 

de indicar a melhor solução financeira para a situação apresentada. 

Na agência de Águas de Chapecó, a segmentação está definida, temos o analista 

da carteira Agro, que  é um profissional que hoje possui 2 anos de Cresol, natural do 

município, que conhece o meio agropecuário e que possui grande envolvimento com esse 

público, além de se relacionar em feiras e eventos do setor que acontecem na região. Na 

carteira PJ e PF urbano temos uma colaboradora que possui experiência com público 

urbano, tem tempo de casa menor.  

O gerente da agência terá em sua carteira os cooperados que possuem maior renda 

ou que também concentram os maiores volumes de saldo devedor e/ou aplicação 

financeira. O cooperado também pode querer ser atendido por outro colaborador que não 

é responsável pela carteira que está, a Cresol trata isso com ajuste fino, onde o cooperado 

pode fazer esta escolha e por afinidade escolher o funcionário que prefere para ser 

atendido. 

A customização do atendimento para o cooperado faz com que ele se sinta cada 

vez mais importante na cooperativa e que de fato é. A divisão por carteiras será conduzida 

de forma que agregue valor para todos os cooperados, sem que a distinção por renda, 

represente que o cooperado da carteira Classic vá receber um tratamento inferior ao da 

carteira Black, pelo contrário, ambos receberam atendimento de excelência, apenas 

distinto no que diz respeito a soluções financeiras indicadas. A segmentação agregará 

receita, isso por que o cooperado terá a solução que precisa e se tornará cada vez mais 

fiel ao sistema Cresol. 

 

3.3 Reestruturação da estrutura física da agência 

 

Como apresentado no plano operacional, a estrutura da agência não proporciona 

ao nosso cooperado conforto e proximidade com os analistas de negócio, isso porque o 

primeiro contato do sócio ao entrar na agência é o caixa, depois disso os analistas e por 

fim o gerente da agência, ou seja, as pessoas que os cooperados deveriam ter maior 

relacionamento não estão recebendo os cooperados. 
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Em inúmeras ocasiões, onde tive a oportunidade de observar, o cooperado ou 

usuário da agência, entra pela porta giratória e retira a senha, aguarda a chamada, é 

atendido e simplesmente sai da agência sem ter contato com nenhuma pessoa de negócio. 

Em algumas situações, dependendo da demanda na boca de caixa, o colaborador até 

consegue uma rápida conversa com a pessoa, porém em raros casos. 

A estrutura proposta é que seja alterado para um layout mais moderno ou mesmo 

a mudança de endereço da sala. Nas agências de Xaxim e Abelardo Luz, onde foi adotado 

um layout mais moderno, o número de novos cooperados aumentou em torno de 21%, 

reflexo de uma estrutura moderna e aconchegante que permite maior contato negocial 

com as pessoas que visitam a agência. 

A reestruturação da agência quebrará a imagem de que a Cresol agência de Águas 

de Chapecó não transmite confiança a comunidade e os cooperados visualizando o 

investimento realizado passará a demonstrar interesse em conhecer o sistema. 

 

3.4 Plano de mídia 

 

A Cresol Oeste Catarinense possui plano de mídia vinculado a Central Cresol 

Baser, onde a mesma contrata serviços de divulgação de rádio, televisão e 

prepara/coordena as publicações em redes sociais. A agência possui contratado alguns 

pacotes adicionais de rádio que não são explorados de maneira eficiente e que é possível 

realizar um trabalho para melhora do retorno destes investimentos. 

Em relação a resultados observo que, em minha agência, a propaganda oriunda do 

rádio e da televisão possuem impacto não tão direto como o impacto do marketing boca 

a boca. Kotler (2000, p. 580) diz que o boca a boca é o único método de promoção de 

consumidores, feito por consumidores para consumidores. Os chamados canais sociais, 

compostos de vizinhos, amigos, familiares e colegas tem impacto pois são os que 

conversam com os compradores alvo.  

Kotler parece ser específico quando fala de que o impacto gerado por uma 

propaganda feita por um integrante do grupo que o comprador alvo está tem muito maior 

impacto do que uma propaganda via rádio. Em minha opinião, isso acontece pela variável 

confiança. Fator indispensável para o consumidor se permitir experimentar algo novo.  
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Veremos a seguir como pretendo utilizar o plano de mídia para elevação dos 

negócios e receitas da agência utilizando os meios disponíveis. 

 

3.4.1 Redes sociais  

 

Aplicativos como Facebook, WhatsApp, Youtube e Instagram são meios 

poderosos de comunicação com nosso público, pois o número de pessoas conectadas 

diariamente é muito grande e o alcance de público tem tendência de ser muito maior que 

outras ferramentas de propaganda, sem contar o baixo custo atrelado. 

Segundo o site de tecnologia Techtudo (2019) as redes sociais mais usadas no 

Brasil estão ranqueadas da seguinte maneira, em primeiro o Youtube (95%), seguido de 

Facebook (90%) e WhatsApp (89%). O Instagram é o quarto favorito da população, 

porém não há informação da quantidade de usuários.  

Ainda segundo o Techtudo, um estudo realizado pela agência We Are Social em 

parceria com a plataforma de mídia Hootsuite, o Brasil tem 140 milhões de usuários nas 

redes o que corresponde a 66% da população e ainda que 61% destes usuários acessam 

redes sociais por dispositivos móveis, celular ou tablet. 

A agência irá trabalhar fortemente na atualização cadastral, visando ter o máximo 

de números de telefone do sócio atualizado, formando listas de transmissão para eventuais 

novidades que desejamos comunicar aos nossos cooperados. Sugerir que sigam nossa 

página no Facebook, objetivando maior alcance possível da mensagem que temos a 

passar. O objetivo é de além de ofertar ao sócio produtos e serviços, manter ele informado, 

passando conhecimento, a fim de fortalecer a confiança. 

 

3.4.2 Rádio 

 

A agência dispõe hoje de três rádios em sua área de atuação. Duas delas, a Tropical 

FM e a Rádio São Carlos FM são contratadas pelo plano de mídia da Central Cresol Baser 

e reproduzem spots dentro da programação contratada. A outra rádio, Som das Águas, é 

uma comunitária de baixo alcance e que tem também patrocínio por parte da cooperativa 

e eventualmente faz coberturas onde a Cresol está presente. 
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As rádios São Carlos e Tropical são as mais ouvidas e a segunda possuí 

abrangência muito grande. Como a agência possui plano contratado a parte para inserções 

adicionais, a ideia é utilizar esses espaços para inserções ao vivo. A maior parte de nosso 

público é da zona rural e existem horários específicos que concentram esses ouvintes, que 

é logo cedo entre 5:30 e 07:00 horas e das 12:00 as 13:00 horas. 

Para as chamadas ao vivo, utilizaremos sempre o horário do meio dia, para que 

seja possível divulgarmos nossas soluções e manter nosso cooperado informado. Abaixo 

logomarca das rádios citadas. 

 

Figura 5. Logomarca das rádios que a Cresol mantém contrato 

 

Fonte: Redes sociais das rádios. Junho de 2019. 

 

3.4.3 Parcerias para alavancagem do crédito 

 

A agência de Águas de Chapecó possui atualmente o volume de 5,5 milhões de 

crédito de recursos próprios liberado na praça e 11,8 milhões de recursos de repasse. O 

objetivo de 2019 é de crescer 1 milhão no volume de recursos próprios e 2 milhões no 

volume de crédito de repasse. Para o município, o volume está dentro da média de 

crescimento, porém um pouco abaixo do que orienta nosso PEP (Planejamento 

Estratégico Participativo). 

Pretendo utilizar algumas estratégias para fomentar e gerar demanda de crédito na 

Cresol, partindo do princípio de que a comunidade perceba a Cresol como parceira para 

realizar os negócios e sonhos. O financiamento de reformas e construções a partir de 

parcerias com as lojas de materiais de construção é uma delas. Deixar disponível um 
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simulador para nosso parceiro para que ele oferte o crédito Cresol em sua própria loja, e 

o seu cliente mostrando interesse ele terá canal direto com o analista para dar agilidade a 

proposta de crédito. 

O financiamento de veículos também é uma frente a ser explorada, hoje a agência 

possui somente 07 contratos de aquisição de veículo, tanto pessoa física como jurídica. 

Na cidade existem três revendedores de veículos com loja física, sem contar os inúmeros 

que estão na cidade vizinha de São Carlos. O simulador de financiamento e a análise 

rápida em relação ao crédito são argumentos a serem explorados para a conquista de 

novos contratos de financiamento de veículos. Observamos a frota do município. 

 

Tabela 9. Frota de veículos de Águas de Chapecó em 2018. 

Águas de Chapecó 2018 -Frota de veículos 

TIPO Fev Abr Jun Ago Out Dez 

Automóvel 1953 1971 1994 2009 2021 2045 

Caminhão 79 77 77 77 77 80 

Caminhonete  270 280 278 278 281 289 

Camioneta 125 121 122 124 123 127 

Micro-ônibus 10 10 10 9 9 9 

Motocicleta 879 888 892 890 894 900 

Ônibus 30 33 32 32 32 33 

Utilitário 9 9 10 9 9 8 

Fonte: Detran – Santa Catarina 

 

Se percebe que os veículos menores, automóveis, motocicleta, camioneta e 

caminhonete têm maior aumento da frota nos últimos dois meses do ano. Não se percebe 

uma evolução considerável no número de unidades adquiridas, porém ainda assim 

podemos conseguir parte deste mercado de financiamentos, mesmo aqui as financeiras 

entrando em cena na concorrência por esses contratos. Porém, a proximidade com as 

revendas e um relacionamento estreito podem auxiliar na prospecção. 

Para o crédito geral pessoa física a divulgação via rádio deve ser a mais explorada, 

utilizando principalmente o gatilho das datas comemorativas e repetitivas, como é o caso 

dos meses de pagamento de IPTU, IPVA, material escolar. Datas como dia das mães, dia 

dos pais, férias, etc.... Para pessoa jurídica, firmar convênio com CDL, oferecendo 
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condições especiais para quem é cooperado Cresol e afiliado ao CDL ou Associação 

Comercial Local.  

Também temos no leque de produtos da pessoa jurídica, capital de giro com 

recursos do BNDES, o qual temos spread definido por operação. É uma boa oportunidade 

para conquistar novos sócios, fidelizar o que já está conosco e ainda ter um spread maior 

que o repasse PF. O objetivo é atrair esse público e alavancar o crédito comercial que 

representa um volume muito significativo de nossas receitas como veremos no módulo 

seguinte.  

O crédito rural também terá sua atenção, pois mesmo tendo spread reduzido frente 

ao crédito comercial, os cooperados que contratam crédito rural também possuem 

propensão a consumir créditos de recursos próprios para aquisições não contempladas 

pelo repasse, além de a agência poder atrelar um mix de produtos exclusivo para esse 

público, sendo possível a sua rentabilização. 

No rural o objetivo é avançar no share, principalmente na linha de custeio agrícola, 

a qual a agência opera timidamente. Apesar do município de Águas ter maior volume 

concentrado no pecuário, o objetivo é diversificar para não depender somente de uma 

atividade. Também avançar na linha de investimentos, mesmo sabendo do spread 

reduzido da linha. 

Para isso é possível utilizar nossas parcerias com empresas revendedoras de 

máquinas e equipamentos, Cooperativas de produção que possuímos convênio e também 

a grande expertise que possuímos em relação ao repasse, sendo hoje uma das principais 

instituições repassadores de crédito rural do país. 

 

 

4.  PLANO FINANCEIRO 

 

Tão importante quanto os demais itens deste plano, o plano financeiro busca 

avaliar a viabilidade das principais ações propostas anteriormente. Quanto recurso é 

necessário para pôr em prática o que foi proposto e quanto será o retorno previsto. O 

objetivo é avaliar a posição atual e com iniciação do plano de negócios em 01/01/2020, 

com resultados previstos para 31/12/2022, tendo assim um prazo de duração ou de 

operação de 36 meses. 
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Neste tópico do plano o objetivo é identificar a situação atual da agência com base 

nos dados disponíveis e além de analisar os mesmos projetar os resultados possíveis que 

as ações vão produzir. Além da produção das receitas, avaliar os investimentos citados, 

oportunizando uma análise crítica sobre a expectativa de retorno.  

 

4.1  Situação financeira atual da agência Águas de Chapecó 

 

A Cresol Central Baser, que centraliza a contabilidade das singulares ainda não 

possui uma ferramenta com 100% de confiabilidade no que diz respeito a despesas e 

receitas por agência, no entanto, a equipe da Central Baser desenvolveu planilha onde é 

possível mensurar com números próximos ao da realidade a situação financeira de cada 

agência.  

A ferramenta é uma espécie de balanço onde as contas contábeis de receitas e 

despesas são extraídas de cada agência onde é possível identificar e as demais despesas 

operacionais são rateadas entre as agências proporcional a representatividade dos sócios 

de cada agência perante a singular. Assim é possível observar a situação da agência no 

mês 04/2019. 

Como podemos observar abaixo, no mês de abril de 2019 a agência obteve como 

resultado financeiro o montante de R$ 950,01, um resultado pífio para uma agência com 

14 anos na praça. Também é possível observar que a despesa é elevada para uma agência 

com seis colaboradores, onde apresenta um faturamento mensal de quase 150 mil reais. 

Outro ponto notável é que a conta contábil “demais despesas”, que são as despesas que 

não são passíveis de mapeamento neste momento, é a maior rubrica e eventualmente pode 

estar sendo distribuída erroneamente. 

Entretanto, consideramos que a tabela nos aproxima da realidade e faremos a 

projeção sobre os seus resultados. 
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Quadro 3. Quadro resumo das receitas e despesas. Abril de 2019. 

 

Fonte: Planilha Gestão de Agências.xls. Desenvolvida pela Central Cresol Baser 

Resultado Financeiro 950,01R$              

Resultado Operacional Comercial 19.141,99R$        

Resultado Bruto Da Intermediação Financeira 60.363,93R$        

Receitas Da Intermediação Financeira 147.196,21R$      

Receita de Uso de Adiantamento 231,77R$              

Receita Limite de Cheque Especial 7.501,95R$           

Receita Crédito Pessoal/Consumo 70.453,87R$        

Receita Crédito Rural - Recursos Próprios 8.794,36R$           

Receita Crédito Rural - Custeio 10.966,04R$        

Receita Crédito Rural - Investimento 20.739,94R$        

Receita Procapcred 4.759,99R$           

Receita Dep. Intercooperativos 20.008,16R$        

Recuperação de Prejuízos 3.740,13R$           

Despesas De Intermediação Financeira 86.832,28-R$        

Despesas com Captações 17.533,52-R$        

Despesas com Provisão 21.932,11-R$        

Despesas Repasses 47.366,65-R$        

Resultado De Serviços 23.027,70R$        

Receita de Serviços 10.864,78R$        

Rendas Spread Repasse 12.162,92R$        

Despesas Administrativas 36.324,41-R$        

Despesas com Depreciação 3.932,26-R$           

Despesas Administrativas da Agência 3.132,44-R$           

Despesas Administrativas Rateio 17.758,66-R$        

Despesas Serviços Sistema Financeiros 2.970,15-R$           

Despesa com Aluguel 5.335,46-R$           

Despesas com Diárias em Viagens 340,00-R$              

Despesas com Alimentação e Viagens 186,00-R$              

Despesas com Reembolso de KM 1.894,44-R$           

Despesas com Reparos de Instalações 775,00-R$              

Outras Receitas Operacionais 19.170,97R$        

Outras Receitas 144,32R$              

Demais Receitas 19.026,65R$        

Outras Despesas Operacionais 65.780,10-R$        

Demais Despesas 60.316,61-R$        

Despesas com Rateio Confederação 5.338,13-R$           

Despesas com Rateio Custo Internet Banking 125,36-R$              

Receitas Não Operacionais 491,92R$              

Receitas Não Operacionais 491,92R$              

Águas de Chapecó
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Em relação a receita da agência, segue abaixo tabela resumo, onde é possível 

observar a representatividade de cada item na formação da receita bruta da agência. 

 

Tabela 09. Receitas da agência e representatividade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base na Gestão de agências.xls 

 

Como previsto e notado em diversos estudos realizados pela Central Baser, a fonte 

de receita mais significativa das agências é o crédito de recursos próprios. Na agência de 

Águas essa receita representa 37,10% do total de receitas, seguido de três indicadores 

com pouco mais de 10% cada, como é possível observar na planilha X. O spread de 

repasse, é apenas o 5º colocado na contribuição com as receitas, o que diverge quando se 

olha que o mesmo é a maior carteira que temos. 

É notável que o repasse significa alto risco com baixa rentabilidade, vem 

contrariando o que se espera em relação a uma carteira que representa 55,5% dos ativos 

totais da agência e praticamente 70% da carteira de crédito da agência.  

Em relação aos custos operacionais da agência, não será necessária nenhuma 

alteração, visto que não se pretende aumento do quadro de colaboradores. Modificações 

na estrutura podem ocasionar variação nas despesas, porém serão abordadas em subitens 

a diante. 

Fonte de receita Valor % Total

Receita Crédito Pessoal/Consumo 70.453,87R$              37,10%

Receita Crédito Rural - Investimento 20.739,94R$              10,92%

Receita Dep. Intercooperativos 20.008,16R$              10,54%

Demais Receitas 19.026,65R$              10,02%

Rendas Spread Repasse 12.162,92R$              6,41%

Receita Crédito Rural - Custeio 10.966,04R$              5,78%

Receita de Serviços 10.864,78R$              5,72%

Receita Crédito Rural - Recursos Próprios 8.794,36R$                4,63%

Receita Limite de Cheque Especial 7.501,95R$                3,95%

Receita Procapcred 4.759,99R$                2,51%

Recuperação de Prejuízos 3.740,13R$                1,97%

Receitas Não Operacionais 491,92R$                    0,26%

Receita de Uso de Adiantamento 231,77R$                    0,12%

Outras Receitas 144,32R$                    0,08%

Total de receitas 189.886,80R$      100%



43 

 
4.2 Plano de mídia 

 

A propaganda efetuada via WhatsApp e Facebook não apresenta custo até o 

momento para a Singular ou para a agência. As artes criadas são disponibilizadas pela 

Cresol Baser e eventuais custos na produção são repassados pela rubrica de custos com a 

Central de crédito rateado entre as agências. 

Quanto ao plano de mídia de rádio e televisão, boa parte dos custos também 

ocorrem em forma de rateio. A agência possui duas despesas principais são com as rádios 

São Carlos FM e a Tropical FM, ambos com custo projetado abaixo e possuem o mesmo 

formato de contrato, de três a quatro inserções diárias com possibilidade de estar ao vivo 

em alguns dias a escolha da agência e cobertura em eventos onde a Cresol e está presente. 

 

Tabela 10. Investimento com rádio, despesa exclusiva agência. 

Rádio Custo mensal Custo anual 

São Carlos FM R$ 116,67 R$ 1.400,00 

Tropical FM R$ 116,67 R$ 1.400,00 

Total R$ 233,33 R$ 2.800,00 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos contratos com as rádios. 

 

4.3 Projeção da Cresol em Águas de Chapecó e São Carlos 

 

A visualização da marca é essencial para ser lembrado e com isso é necessário 

investimento em eventos estratégicos para que estejamos presentes, como meros 

participantes e até apoiadores do evento. Além das comunidades, seja do interior ou da 

cidade, que solicitam ajuda com copos e papel para as mesas quando realizam eventos 

festivos, há sempre eventos que envolvem a comunidade e são atrelados ao objetivo da 

Cresol de promover a educação e o desenvolvimento da sociedade. 

O objetivo é, confeccionar placas para os empreendimentos mais significantes 

financiados, mostrando que a Cresol é grande, que possui potencial para atender todo e 

qualquer cooperado. Também participar de feiras e eventos sendo patrocinador, eventos 

esses que serão analisados com cautela e projetando sempre retorno em relação a projeção 

da marca e geração de demanda para a Cresol. 
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Auxiliar nos projetos do governo municipal nas ações que andarem em paralelo 

com a visão da Cresol e seus valores, gerando o sentimento de presença e de parceria com 

a comunidade local. As parceiras com empresas locais também demandam investimento, 

apesar do objetivo comum, é importante que se reforce a parceria participando de eventos 

e eventualmente patrocinando brindes ou algum outro tipo de patrocínio. 

 

Para isso o orçamento direcionado segue abaixo: 

 

Tabela 11. Investimento projetado para eventos  

Investimento Valor 

Eventos festivos R$ 1.000,00 

Feiras R$ 2.500,00 

Apoio a comunidade R$ 1.500,00 

Parcerias R$ 1.000,00 

Total R$ 6.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4 Estruturação da agência para o layout moderno 

 

A reforma da agência alterando para o padrão mais moderno, tem custo elevado, 

tendo o investimento gerando em média de R$ 400 mil reais. Para investimentos desse 

tipo, o investimento é pago somente quando da depreciação do bem. Conforme dados da 

contabilidade, a vida útil dos móveis e equipamentos é de 05 anos. Isso significa que um 

investimento de R$ 400 mil reais deprecia em 05 anos, custando R$ 80 mil reais ao ano 

e pouco mais de R$ 6,6 mil por mês. 

Em relação a equipamentos eletrônicos, como computadores, televisão, não é 

necessário novo investimento, pode ser utilizado os equipamentos atuais. O quadro de 

colaboradores também não necessita de incremento, visto que não teríamos ampliação do 

espaço e sim uma readequação do mesmo.  

Foi projetado quadro de metas da Cresol Águas de Chapecó com base nos 

indicadores que temos hoje: 
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Quadro 4. Metas para 36 meses Cresol Águas de Chapecó. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como cada projeto de investimento necessita de avaliação de viabilidade e prazo 

médio do retorno, é possível estimar mais a frente, onde avaliaremos a crescente nas 

receitas, o tempo que o investimento proposto demoraria para retornar ao caixa da 

singular. Dado isso, é obvio que precisamos incrementar o volume de receitas através do 

crédito e dos produtos e serviços e isso foi projetado no quadro acima, onde considerei o 

incremento de receitas e despesas para os próximos seis semestres. 

Abaixo podemos observar os paybacks, simples e descontado do investimento 

projetado de R$ 400 mil reais: 

 

 

 

Indicador

semetre 1 semetre 2 semetre 3 semetre 4 semetre 5 semetre 6

Cooperados 875 905 935 960 990 1025

Depósitos à vista  R$ 521.324,22 R$ 596.324,22 R$ 671.324,22 R$ 751.883,13 R$ 842.109,10 R$ 968.425,47

Depósitos a prazo R$ 6.672.053,71 R$ 7.191.964,81 R$ 7.625.116,00 R$ 8.169.297,87 R$ 8.627.337,92 R$ 9.212.912,37

Capital Social R$ 2.342.805,00 R$ 2.518.305,00 R$ 2.693.305,00 R$ 2.897.172,00 R$ 3.077.159,00 R$ 3.304.100,00

Repasse Investimento R$ 8.712.123,00 R$ 9.757.577,76 R$ 10.245.456,65 R$ 10.495.456,65 R$ 11.020.229,48 R$ 11.571.240,95

Carteira Recurso Próprio R$ 6.274.532,00 R$ 6.674.352,00 R$ 7.125.000,00 R$ 7.725.000,00 R$ 8.182.786,00 R$ 8.883.000,00

CDI Atual 0,4789%

Centralizada 100,5% CDI 0,4791%

Captação 0,46%

Provisões 1,10%

Receitas

semetre 1 semetre 2 semetre 3 semetre 4 semetre 5 semetre 6

Financeiras (Centralizada 100,5% CDI) R$ 15.627,86 R$ 17.403,50 R$ 18.517,52 R$ 19.612,87 R$ 20.908,78 R$ 22.052,10

Prestação de serviços R$ 109.200,00 R$ 112.944,00 R$ 116.688,00 R$ 119.808,00 R$ 123.552,00 R$ 127.920,00

Empréstimos R$ 903.532,61 R$ 961.106,69 R$ 1.026.000,00 R$ 1.112.400,00 R$ 1.178.321,18 R$ 1.279.152,00

Outras receitas R$ 96.250,00 R$ 99.550,00 R$ 102.850,00 R$ 105.600,00 R$ 108.900,00 R$ 112.750,00

Total de Receitas R$ 1.124.610,46 R$ 1.191.004,19 R$ 1.264.055,52 R$ 1.357.420,87 R$ 1.431.681,97 R$ 1.541.874,10

Despesas

semetre 1 semetre 2 semetre 3 semetre 4 semetre 5 semetre 6

Salários R$ 138.000,00 R$ 138.000,00 R$ 144.900,00 R$ 144.900,00 R$ 153.000,00 R$ 153.000,00

Encargos Sociais R$ 96.600,00 R$ 96.600,00 R$ 101.430,00 R$ 101.430,00 R$ 107.100,00 R$ 107.100,00

Despesas de informática R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

Despesas captação (0,53% a.m) R$ 184.148,68 R$ 198.498,23 R$ 210.453,20 R$ 225.472,62 R$ 238.114,53 R$ 254.276,38

Despesas provisões (1,31%a.m) R$ 164.853,21 R$ 15.898,02 R$ 10.323,80 R$ 9.350,00 R$ 10.808,15 R$ 13.763,48

Outras despesas R$ 602.624,00 R$ 602.624,00 R$ 620.000,00 R$ 620.000,00 R$ 645.000,00 R$ 645.000,00

Total Despesas R$ 1.196.225,89 R$ 1.061.620,25 R$ 1.097.107,00 R$ 1.111.152,62 R$ 1.166.022,67 R$ 1.185.139,86

Resultado financeiro -R$ 71.615,42 R$ 129.383,94 R$ 166.948,52 R$ 246.268,25 R$ 265.659,29 R$ 356.734,23

Resultado acumulado -R$ 71.615,42 R$ 57.768,52 R$ 224.717,04 R$ 470.985,29 R$ 736.644,58 R$ 1.093.378,82

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Previsões Financeiras

Receitas e Despesas

Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022
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Tabela 12. Payback simples 

 

 

O tempo de retorno do investimento é de pouco mais de 22 meses, quase dois anos 

após o investimento inicial.  

 

Tabela 13. Payback descontado 

 

 

O tempo de retorno do investimento no fluxo descontado, é de mais de 23 meses.  

É possível afirmar que, salvo que o indicador de demais despesas apresentadas no 

modelo de gestão de agência desenvolvido pela Central Cresol Baser esteja incorreto, a 

agência de Águas de Chapecó não consegue atualmente atingir resultado financeiro que 

seja suficiente para cobrir suas despesas. 

Com a projeção apresentada, a partir do segundo ano de investimento, as ações 

desenvolvidas e o crescimento da carteira de crédito e cooperados farão as receitas 

subirem a ponto de a agência apresentar resultado semestral de mais de R$ 150 mil e 

chegando ao sexto semestre apresentando resultado de mais de 300 mil reais, resultado 

excelente comparado ao que temos hoje, porém longe ainda do ideal. 

Se levarmos em consideração o aumento da tecnologia que com certeza teremos 

nos próximos anos, o custo operacional da agência tende a ser menor a cada período, 

aumentando a eficiência da agência, assim o resultado financeiro tende a ser melhorado 

em virtude de tais investimentos.  

 

Payback Simples Semestre Retorno Saldo
Retorno em 

Semestres

Retorno em 

Meses

Investimento inicial 0º 400.000,00-R$   400.000,00-R$      

1º -R$ 71.615,42 471.615,42-R$      - -

2º R$ 129.383,94 342.231,48-R$      - -

3º R$ 166.948,52 175.282,96-R$      - -

4º R$ 246.268,25 70.985,29R$         - -

5º R$ 265.659,29 336.644,58R$      - -

6º R$ 356.734,23 693.378,82R$      3,71 22,27

Payback Descontado Semestre Retorno
Retorno  

Descontado Saldo

Retorno em 

Semestres

Retorno em 

Meses

Investimento inicial 0 400.000,00-R$   -R$ 400.000,00 -R$ 400.000,00

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 1 -R$ 71.615,42 -R$ 69.590,69 -R$ 469.590,69 - -

2,91% 2 R$ 129.383,94 R$ 122.171,38 -R$ 347.419,30 - -

3 R$ 166.948,52 R$ 153.185,00 -R$ 194.234,30 - -

4 R$ 246.268,25 R$ 219.576,90 R$ 25.342,60 - -

5 R$ 265.659,29 R$ 230.169,52 R$ 255.512,12 - -

6 R$ 356.734,23 R$ 300.339,28 R$ 555.851,40 3,88 23,31
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4.5 Melhora na eficiência operacional da agência 

 

Eficiência é o processo pelo qual a organização maximiza seus fins e com o uso 

mínimo de recursos. Eficiência diz respeito a método, a modo certo de fazer as coisas. É 

definida pela relação entre volumes produzidos/recursos consumidos. Uma empresa 

eficiente é aquela que consegue o seu volume de produção com o menor dispêndio 

possível de recursos (CATELLI, 2001). 

Nas instituições financeiras essa eficiência é medida pelo IEO – índice de 

eficiência operacional. Esse índice diz quanto a instituição gasta com despesas 

administrativas mais despesas de pessoal para cada real de receita gerado pela 

intermediação financeira e pela comercialização de produtos e serviços. Em resumo, a 

razão entre as despesas operacionais e as receitas. 

 

4.5.1 Evolução na receita de produtos e serviços 

 

Como citado na tabela 02, o número médio de produtos e serviços da agência de 

Águas de Chapecó é de 2,13 por sócio, um número que considero baixo visto que as 

receitas oriundas de produtos e serviços, aqui considerando o spread relacionado ao 

repasse e a comercialização de consórcios e seguros, representa pouco mais de 12% do 

volume total de receitas da agência. 

Observo que dado público ainda a ser explorado nas cidades que a agência tem 

possibilidade de atuar e explorar o mercado é possível evoluir nas receitas. Se 

trabalharmos para saturar mais a base de sócios com uma aderência maior nos produtos 

disponíveis acredito que a agência possa incrementar seu faturamento. 

 

4.5.2 Evolução da receita da carteira de crédito 

 

A carteira de crédito da agência de Águas de Chapecó tem aproximadamente 32% 

da carteira renegociada e isso faz com que a taxa média das operações reduza e 

consequentemente reduz a rentabilidade da carteira. Na tabela de metas para os próximos 

semestres apresentadas logo acima, a carteira tende a crescer nos próximos semestres. 
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A evolução da taxa média operada vai acontecer naturalmente pois o volume 

renegociado diminui com o tempo, tendendo a ficar próximo a média da singular que é 

próximo a 5% conforme relatórios gerencias da Cresol Baser.  

 

4.5.3 Resumo financeiro da agência projetado para 31/12/2022  

 

Após a conclusão das projeções de receitas e alocação nas despesas dos 

investimentos propostos, chegamos ao momento de montar projeção de fechamento da 

agência para os próximos semestres.  

As metas apresentadas no quadro 3 foram distribuídas de acordo com o potencial 

de consumo da cidade de Águas de Chapecó e São Carlos, visualizando um cenário 

razoável para investimentos no mercado. Assim, pretendi chegar o mais próximo possível 

da realidade que a agência tem capacidade de chegar, mantendo os recursos atuais exceto 

a alteração do layout. Porém, como mencionado acima, a tendência é que com a estrutura 

moderna, o volume de negócios aumente, tendo um pico nos primeiros seis meses após a 

reinauguração. 

Com a projeção de investimentos e modelos de negócios que serão implantados 

na agência, é possível estimar um aumento na receita média da agência. Nos dados 

apresentados, a agência está com receita média de pouco mais de R$ 13,5 mil/mês com 

base nos meses de janeiro a abril de 2019. Considerando a evolução dos ativos e dos 

negócios conforme projeção, estimasse que a receita média salte para R$ 21,5 mil/mês no 

segundo semestre de 2020, R$ 44 mil/mês no segundo semestre de 2021 e R$ 60 mil/mês 

no segundo semestre de 2022.  
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5. CONCLUSÃO  

 

A revisão detalhada dos indicadores atuais da agência nos permite observar 

pequenas ações que podem ser desenvolvidas para melhoras significativas de resultado. 

Essas pequenas coisas são passos importantes para a rentabilização e consolidação da 

agência, visto que a sobra reflete diretamente sobre o pagamento de juros ao capital e 

distribuição de sobras a cooperados, itens importantes que reforçam a confiança dos 

cooperados na marca Cresol. 

Os investimentos projetados para o projeto, dependem de pequenos aportes de 

recursos, com exceção a reestruturação física da agência, ou seja, mesmo sem investir um 

grande volume de recursos é possível fazer acontecer. A Cresol tem em sua essência a 

proximidade com o cooperado e isso depende de pouco investimento financeiro e muito 

de relacionamento, uma característica forte que a Cooperativa pretende manter vivo em 

sua essência e vivência. 

Em relação ao investimento na agência 2.0, este no valor de R$ 400 mil reais, teve 

prazo de retorno estimado em menos de 2 anos de implantação, considero o investimento 

viável pois já no segundo semestre de avaliação a agência já aumenta significativamente 

a sua contribuição em relação ao volume de sobras. 

Assim, concluo que, é possível reestruturar a agência como propôs este projeto. 

As ações a serem desenvolvidas são de fácil execução, algumas apenas é necessário um 

investimento de tempo maior, onde a agência tem condições de absorver, pois possui o 

capital humano necessário. A agência pode receber os investimentos financeiros pois 

apresenta condições de repor o investimento no médio prazo.  

Além de melhorar a eficiência da agência e contribuir com a singular, os sócios 

da agência terão seu atendimento melhorado, tanto em estrutura física quanto estrutura de 

pessoal, onde a melhoria contínua dos processos e modelo de negócios permitirá uma 

proximidade maior com o cooperado lhes proporcionado comodidade e satisfação, 

mantendo a essência Cresol e desenvolvendo a comunidade local gerando 

sustentabilidade do negócio. 
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