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CARTA DE ABERTURA 

 

 À Banca avaliadora do TCC do curso de MBA Estratégias Cooperativas – 

Ênfase Em Negócios e Finanças da Universidade Estadual do Centro Oeste, 

UNICENTRO e à Diretoria do Cresol Instituto. 

 Olá, observando a estrutura do Cresol Instituto, as dificuldades que são 

enfrentadas internamente, bem como a estruturação de outros espaços, percebi que 

nos falta dentro do Instituto uma “linha de produção” afinada com a entrega que 

realizamos.  

 O Instituto foi fundado no ano de 2005, tendo como principal objetivo atender 

as necessidades de formação do seu quadro social, conselheiros e colaboradores 

exclusivamente da Central Cresol Baser. Foi somente no ano de 2019 que o Instituto 

passou a atender as Centrais vinculadas a Cresol Confederação, que são elas: 

Cresol Sicoper, ASCOOB, Cresol Central SC/SR e a Cresol Baser. Atualmente o 

Instituto é responsável pela elaboração, produção e desenvolvimento de materiais 

que servem de subsidio para as Centrais replicarem em suas cooperativas, levando 

conhecimento para colaboradores, conselheiros, cooperados e sociedade em geral.  

 Observando o departamento pedagógico do Cresol Instituto, percebi que era 

recorrente o retrabalho com alguns materiais, principalmente quando o conteúdo era 

adquirido de empresas parceiras ou contratado pontualmente para elaboração de 

conteúdo especifico. Muitas vezes o conteúdo vem sem referência, utilizando 

linguagem imprópria para o público a ser atendido. Neste sentido minha sugestão 

seria a criação de um Comitê Científico.  

 O Comitê seria responsável pela análise do material, observando dois pontos 

principais: fundamentação teórica e não subjetiva e padrão visual gráfico.  

 Neste sentido acredito que o Instituto ganharia credibilidade, visibilidade, além 

de agilizar e padronizar os processos, sendo mais eficiente e assertivo no que se é 

produzido. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

 O Cresol Instituto é um importante ator dentro do sistema cooperativo 

Cresoliano, pois carrega em sua essência os princípios do cooperativismo, 

contribuindo com as centrais na formação e no conhecimento de seus 

colaboradores, conselheiros, cooperados e comunidade. É uma instituição 

estratégica para o sistema. 

 Visando a melhoria dos processos internos, que apresento este modelo de 

negócio, o qual trata da implementação de um Comitê Científico, que ficará 

subordinado à supervisão pedagógica, e terá como papel principal, a qualificação 

dos materiais elaborados pelo Instituto.  

 Observando o cenário orçamentário do Instituto teremos neste ano (2020) 

uma redução de 40% do volume previsto, tendo uma adversidade pelo advento da 

pandemia. Sendo assim a contratação de pessoal e infraestrutura seria totalmente 

viável.  

Este modelo tem a finalidade de qualificar os processos pedagógicos e de 

designem gráfico do Instituto. 
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2 O CRESOL INSTITUTO E O SEU SERVIÇO E/OU MELHORIA DE PROCESSO 

DE GESTÃO  

 

 O Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário, inicialmente fundado 

como INSTITUTO INFOCOS e, posteriormente, alterado para CRESOL INSTITUTO, 

foi fundado no ano de 2005. Tem como objetivo promover soluções educacionais a 

todo sistema Cresol. A formação é oferecida de forma presencial e a distância, para 

seus colaboradores, conselheiros, cooperados, comunidade e parceiros.  

 O Cresol Instituto é uma associação integrada a Cresol Confederação, a qual 

é composta pelas Centrais e Cooperativas singulares.  

 As ações do Instituto são motivadas pelos princípios do Cooperativismo, 

especialmente dois: 

- 5º Educação, Formação e Informação; 

- 7º Interesse pela Comunidade. 

O Instituto acredita que a transformação começa pela educação.  

 O Instituto é uma associação privada sem fins lucrativos. Seu orçamento é 

constituído pela arrecadação de mensalidade as quais são pagas pelas Centrais que 

se utilizam dos serviços. Contabilmente o Instituto não pode distribuir sobras, desta 

forma, o superávit anual, quando ocorre, é incorporado ao patrimônio. Internamente 

o Instituto é organizado em quatro frentes ou supervisões: Pedagógico; 

Administração e Gestão de Indicadores; Programas e INFOCOS AA. 

 O Cresol Instituto atua com dois eixos principais na formação, costumamos 

dizer que são programas “da porta para dentro e da porta para fora”, são eles: 

• Universidade do Conhecimento; são processos de formação voltados aos 

colaboradores do sistema: 

- Boas Vindas a Cresol – acolhida de novos colaboradores; 

- Cresol EAD com cursos orientados a partir da Trilha do 

Conhecimento; 

- Especialização e MBA’s; 

- Parcerias com Universidades com descontos educacionais; 

- Integração de Novos Colaboradores; 

- Catálogo de Consultores; 

- Gamificação de conteúdos; 
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- Construção de conteúdos específicos e formação de Multiplicadores.  

• Programa de Relacionamento com Cooperados e Comunidade - JUNTOS; 

São ações voltadas a comunidade: 

- Um Olhar para o Futuro; 

- Gerenciamento de Cooperativas de Crédito – GERCOOP; 

- Qualificação para os Candidatos e Eleitos em conselhos de 

Cooperativas; 

- Vamos Juntos Cooperar; 

- Juventude Cooperativista – Ação em Escolas e Grupos de 

Lideranças; 

- Lideranças Cresol – Trajetórias de formação de lideranças de base a 

partir das agencias Cresol; 

- Empreendedorismo – Formação de Técnicos para atuação local com 

empreendimentos associados.  

Todos esses programas são elaborados e desenvolvidos pela equipe 

pedagógica do Cresol Instituto, que conta atualmente com oito profissionais. 

Ademais o Instituto conta também com a produção de conteúdo pelas áreas das 

Centrais além de aquisição por meio de parceiros externos.  

O conteúdo chega bruto para área pedagógica, o qual passa por revisão, 

validação e adaptação até chegar ao produto final. Minha sugestão é criar um 

departamento dentro da supervisão pedagógica, o qual terá o objetivo de avaliar o 

conteúdo recebido/produzido, verificar se o mesmo tem fundamentação teórica e 

não subjetiva, se o conteúdo está adequado ao público que receberá o material ou a 

formação, e ainda, se o material final segue um padrão visual gráfico estabelecido 

pelo Instituto. Este novo departamento atuaria em duas frentes; revisão pedagógica 

e visual e designer gráfico. Também estaria presente em dois momentos importantes 

da construção do material; no início onde faria toda a revisão do conteúdo bruto, e 

ao final, onde validaria o material finalizado.  

 Para a criação desta área dentro do Instituto, será necessária aprovação do 

Conselho de Administração além de aumento do orçamento anual, pois isto 

implicará em ampliação do quadro de colaboradores, aquisição de novos periféricos 

e adequação do espaço físico.  
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 A nova área ficaria alocada no mesmo espaço físico do Cresol Instituto, que 

atualmente está alocado no prédio da Cresol Baser, Rua Ernesto Sanderson, nº 101, 

1º andar, Lado Sul, Bairro Industrial, CEP 85601-657, Francisco Beltrão/PR.  

 Estarão à frente desta área o Gerente do Cresol Instituto, José Carlos 

Vandresen, mestre em Geografia, atua desde o ano de 2000 com pesquisas e 

projetos em movimentos sociais do campo e pesquisas vinculadas aos Povos e 

Comunidades Tradicionais do Paraná. Atua no Cresol Instituto desde 2013. E a 

supervisora pedagógica Rosiane Dalacosta, mestre em Administração e especialista 

em Cooperativismo e Gestão empresarial, atua no Instituto desde 2010. 

Além de contar com a supervisão e gerente do Instituto, também é importante 

estabelecer parcerias com universidades, institutos e empresas, pois é um campo de 

muito conhecimento e troca.  

 Atualmente o Cresol Instituto por ser estar alocado junto a Cresol Baser, 

ocupando o mesmo espaço físico, também segue a mesma missão e visão adotada 

pela Cresol Baser. No ano de 2019 a Cresol atualizou sua missão e visão ao novo 

cenário econômico e cooperativo que vive atualmente.  

 - Missão: Fornecer soluções financeiras com excelência por meio de 

relacionamento para gerar desenvolvimento dos cooperados, de seus 

empreendimentos e da comunidade. 

- Visão: Ser uma instituição financeira cooperativa de referência que 

desenvolve seus cooperados.  

- Valores: Ética, excelência, sustentabilidade, simplicidade e credibilidade. 

 

Hoje a Cresol se firma como um sistema consolidado, sólido, com o 
desafio de harmonizar as ações que envolvem tecnologia e pessoas. 
Estamos crescendo 25% ao ano, e isso significa que as cooperativas 
de crédito são muito mais do que um modelo de negócios. Nesse 
mundo onde as coisas estão em constantes mudanças, o grande 
aprendizado das cooperativas foi andar junto com as inovações, mas 
sem perder a essência de estar próxima de quem precisa, por isso 
hoje o relacionamento é o nosso grande diferencial. (Adriano Michelon, 
site Folha de Londrina, consultado em 14/07/2020). 
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3 O PROJETO 

 

 O projeto proposto trata da implantação de um grupo de trabalho dentro da 

supervisão pedagógica, denominado de Comitê Científico.  

 Em sua originalidade o Comitê Científico trata-se de um grupo de pessoas/e 

ou pesquisadores de várias áreas do conhecimento, que é responsável pela 

validação dos trabalhos executados pelo grupo.  

 Vislumbrando as necessidades do Cresol Instituto, denominamos como 

Comitê Científico o grupo de pessoas que irá validar os matérias produzidos e 

elaborados em dois vieses:  

- Pedagógico (observando a fundamentação teórica e não subjetiva e 

adequação ao público a ser atendido); 

- Padrão visual gráfico (padrão visual estabelecido para o Cresol Instituto).  

 Acredito que com a implantação deste processo dentro do Instituto teremos 

um núcleo pedagógico alinhado, além de chegar a um resultado final com mais 

rapidez e assertividade.  

 

 

3.1 Características Gerais 

 

 O Cresol Instituto atende atualmente em nível de confederação, vejamos 

abaixo a estrutura a qual estamos organizados: 

 
FIGURA 1 - ORGANIZAÇÃO 

 
FONTE: Manual “bem vindo à Cresol”, (2017, p 20) 
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 O Instituto atua em nível de Central, ou seja, as demandas para o Cresol 

Instituto surgem através das Centrais que são vinculadas a Cresol Confederação, 

que são elas, Cresol Baser situada em Francisco Beltrão/PR, Cresol Sicoper 

localizada em Passo Fundo/RS, ASCOOB localizada em Serrinha/BA e Cresol 

Central SC/RS localizada em Chapecó/SC. A partir das demandas o Cresol Instituto 

analisa a viabilidade de criação ou contratação externa, e partir disso desenvolve o 

material solicitado. Após a criação o material/curso é encaminhado para uma equipe 

de multiplicadores, ou seja, um grupo de pessoas de cada central, que ficará 

responsável pelo aprendizado da metodologia, e será responsável por replicar em 

sua Central, Cooperativas e agencias.  

 Neste sentido o comitê proposto teria papel fundamental no processo de 

criação, validação e produto final.  

 A seguir, no quadro 1, é apresentado a analise SWOT, destacando os pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças.  

 

Quadro 1 – Análise SWOT 

F
O

R
T

E
S

 

• Linearidade na produção de conteúdo 
e matérias; 

• Visibilidade da marca do Cresol 
Instituto; 

• Padrão gráfico; 
• Fortalecimento do Instituto em vários 

níveis (interno e externo); 
• Produtos para atendimento de 

diversos públicos e realidades. 

F
R

A
C

O
S

 

 
 

• Desconformidade entre as Centrais; 
• Dificuldade de atender a pluralidade de 

cada região nacional e internacional; 
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  
• Qualificação dos materiais 

produzidos; 
• Embasamento teórico; 
•  Design próprio que identifique o 

Instituto; 
• Alcance em cenários cooperativos 

nacionais e internacionais. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

 
 

• Mão de obra qualificada; 
• Falta de orçamento; 
• Fluxo de produção mal elaborado 

(retrabalho). 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

 Atualmente o Cresol Instituto está organizado da seguinte forma: 
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FIGURA 2 - ORGANOGRAMA 

 
Fonte: Acervo interno. 

 

O Comitê o qual estou propondo implantação ficaria alocado dentro da 

supervisão pedagógica, que hoje é composto por oito profissionais, sendo: 

01 – Supervisora pedagógica; 

05 – Analistas de comunicação e relacionamento; 

02 – Assistentes Administrativos. 

 Para a composição do Comitê, sugiro a contratação de dois profissionais, os 

quais ocupariam as funções de Analista de Comunicação e relacionamento e 

Assistente Administrativo.  

 O Analista de Comunicação e relacionamento, como parte do Instituto tem 

uma função estritamente pedagógica, diferente dos analistas com a mesma função 

que atum nas Centrais e Cooperativas, os quais tem um papel de relacionar-se com 

a comunidade. Para a função do Assistente Administrativo, temos a mesma 

peculiaridade, os demais cargos nomeados com essa função administrativa, 

exercem função de administrar processos, já no caso do Instituto, a pessoa que 

ocuparia este cargo, deve ter conhecimento especifico na área de designem gráfico 

e áreas correlatas.  



9 
 

9 

 

 Vale ressaltar que o Instituto, como faz parte do mesmo espaço físico que a 

Cresol Baser, segue as mesmas normas adotadas pela Cresol. Ou seja, os 

processos para abertura de vaga, processos seletivos, contratação, descrição de 

cargos e salários, se dão por meio da equipe de Gente & Gestão da Cresol Baser.  

 Além do capital humano, é necessário adequar o espaço físico onde estamos 

alocados. Atualmente o Instituto se divide por ilhas, da mesma forma que é 

estruturado o organograma, ilha administrativa, ilha pedagógica e ilha de programas 

e Infocos AA. Os novos profissionais seriam alocados juntamente a ilha pedagógica, 

os quais fariam o intermédio entre meio e fim do processo. Outra questão necessária 

seria a compra de periféricos (computador, teclado, mouse). A estrutura física 

(mesa, cadeira) é organizado e cedido pela Cresol Baser.  

 Desta forma o Cresol Instituto estaria investimento em capital humano, 

inserindo novos profissionais junto à equipe, os quais vêm para acrescentar e 

oxigenar os processos que muitas vezes estão engessados. Inicialmente o Instituto 

terá aumento de despesa com folha e insumos, porem em longo prazo, e com os 

processos do Comitê instalados, o ganho de produtividade e assertividade 

compensará o investimento realizado.  

  

 

3.2 A Análise de Mercado 

 

A necessidade de constituir este comitê surgiu em meados de 2018, quando 

fomos notificados pelo SESCOOP Nacional, o qual temos parceria na execução de 

um projeto de formação. Como parte do projeto, teríamos a obrigação de enviar os 

materiais produzidos, como forma de comprovar ao SESCOOP que as atividades 

estavam sendo realizadas, e de uma forma excepcionalmente eficiente. Após 

averiguação nos materiais, o SESCOOP nos notificou, pois os materiais estavam 

sendo publicados sem referências, com menção a partidos políticos, e ainda, com 

opiniões pessoais a respeito de determinado assunto. O programa em questão 

estava organizado em oito módulos, sendo realizado nas três Centrais. Para cada 

modulo era produzido uma apostila, sendo que o conteúdo era enviado pelo 

professor/palestrante, e ainda contemplado as especificidades de cada Central. 

Após a notificação, tivemos que revisar todas as apostilas, reimprimi-las, e nos 
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retratar junto aos SESCOOP e aos participantes do curso. Ou seja, além do 

desgaste na equipe, em ter que revisar todo o material, o custo sobressalente para 

uma nova reimpressão, nos expomos junto ao SESCOOP, colocando em dúvida a 

nossa capacidade de produção e elaboração que já havia sido vencido. 

Após essa notificação todos os materiais que eram produzidos e custeados 

com recurso do projeto, antes de serem colocados em circulação, eram 

encaminhados ao departamento especial do SESCOOP, para que os mesmos 

fossem avaliados, e só após o aval, eram colocados à disposição do público em 

questão.  

Foi neste momento que vimos essa lacuna do Instituto, pois o material era 

criado, elaborado e revisado, pela mesma pessoa, que muitas vezes já estava 

saturada do mesmo assunto, acabando por não observar questões práticas como 

referência e subjetividade.  

A partir disso a equipe pedagógica se adequou para tentar organizar esse 

processo de avaliação (pré e pós) do material. Porém ainda se faz necessário a 

organização deste processo dentro da supervisão. Está demanda especifica não foi 

criada, porém com o tempo observamos a necessidade pontual de profissionais 

intermediando o processo.  

 

 

3.3 Tamanho e Localização 

 

Para dar início ao processo de contratação dos profissionais, é necessário 

passar por aprovação do Conselho de Administração do Cresol Instituto, após isso é 

encaminhado ao departamento de Gente & Gestão da Cresol Baser, o qual fará todo 

o processo de anuncio, seleção e contratação. É importante que os profissionais já 

tenham experiência no ramo, porém não é imprescindível. Pois moldar o profissional 

conforme desejamos também é importante.  

Quanto ao espaço físico, os dois novos profissionais ficariam alocados junto à 

supervisão pedagógica. Equipamentos de infraestrutura serão providenciados pelo 

Cresol Instituto.  

Quanto ao orçamento para compra de novos equipamentos bem como para 

despesas com a folha, são previstos no início do ano, vislumbrando sempre pelo 
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crescimento. Segue a baixo demonstrativo de gastos com os novos profissionais, 

considerando uma média salarial liquida de R$ 3.000,00. 

 

Tabela 1 – Despesas com folha de pagamento (considerando o custo de um profissional). 
DESPESAS PORCENTAGEM VALOR 

Salário  R$ 3.000,00 
Vale Alimentação  R$ 1.349,00 
Fração de 13º Salário 8,3% R$ 250,00 
Fração de Férias 11,1% R$ 333,00 
FGTS 8% R$ 240,00 
Fração de FGTS com 13º e férias 1,4% R$ 42,00 
INSS 20% R$ 600,00 
Fração de INSS com 13º e férias 4% R$ 120,00 
Total de despesas para empresa  R$ 5.934,00 
FONTE: Adaptado de Treasy (2018) 
 

Tabela 2 – Infraestrutura (valor aproximado) 
ITEM VALOR 

Notebook (Padrão Dell) R$ 6.000,00 
Teclado, mouse (padrão Dell) R$ 250,00 
Tela R$ 1.000,00 
Total R$ R$ 7.250,00 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Considerando a contratação de dois profissionais teríamos um acréscimo 

anual com folha de pagamento estimado em R$ 142.416,00 (cento e quarenta e dois 

mil quatrocentos e dezesseis reais). Além de um investimento com compra 

equipamentos estimados em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 

 

 

3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

 

O Cresol Instituto tem uma receita anual estimada em quatro milhões, 

proveniente de mensalidades e convênios realizados exclusivamente com as 

centrais. É uma associação, organizada na forma de pessoa jurídica, sem fins 

lucrativos. Fornece serviços educacionais, atividades de associações em defesa dos 

diretos sociais e eventos ligados a cultura e arte.  

Para fins de prestação de serviço, esporadicamente é feito emissão de nota 

fiscal, havendo arrecadação de 3% de ISS ao município. Além disso, o Instituto 

recolhe os tributos pertinentes à folha de pagamento (PIS, COFINS, IR, IRRF, FGTS 

INSS), e taxas municipais (bombeiros e prefeitura).  
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4 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Observando o crescimento do Cresol Instituto nos últimos anos, sua 

consolidação como um espaço de formação em nível de Confederação. Além da 

disponibilização de novas ferramentas, como a plataforma para lives, que veio em 

um momento muito importante, e que foi um salto na qualificação do Instituto. A 

plataforma Cresol EAD que além de atender aos colaboradores, agora é aberta a 

toda comunidade, disponibilizando de cursos totalmente gratuitos e com certificação.  

O Instituto se qualificaria ainda mais com a implementação deste comitê. 

Organizando de forma ampla os processos educacionais, criando uma linha de 

produção ágil e organizada. 

Além disso, com todas as atividades suspensas, o Instituto terá em seu 

orçamento uma sobra considerável, sendo assim estamos no momento certo para 

realizar esta implementação, sem comprometer ou dificultar a execução do 

orçamento.  
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